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1 VOORWOORD 

 

Hierbij ontvangt u, ter afsluiting van het boekjaar 2020, het bestuursverslag en de jaarrekening 2020 van de 

stichting basisschool Icarus te Heemstede. 

 

In het jaarverslag wordt toelichting gegeven op de structuur van de organisatie, de belangrijkste activiteiten en het 

gewenste financiële beleid gedurende het boekjaar en de stand van zaken op de balansdatum. Het bestuursverslag 

legt de relatie tussen de beleidsplanning, uitvoering, bewaking en bijstelling van de financiële jaarcijfers van 2020. 

Het bestuursverslag geeft daarnaast inzicht in de toekomstige financiële ontwikkelingen. 

 

De jaarrekening bestaat uit de balans per 31-12-2020, de rekening van baten en lasten over 2020, evenals een 

toelichting op de balans en de rekening van baten en lasten 

De jaarrekening van Stichting Basisschool Icarus is opgesteld door Onderwijsbureau Hollands Midden te Leiden. 

Deze jaarrekening is gecontroleerd door accountantskantoor Astrium Accountants. 

 

Het jaar 2020 is organisatorisch en onderwijsinhoudelijk een veel bewogen jaar geweest. Na een mooie start met 

een positief inspectierapport naar aanleiding van bezoeken in december 2019 en januari 2020, brak al snel 

wereldwijd de coronacrisis uit. Vanaf maart hadden we te maken met een schoolsluiting tot begin juni. Ook na de 

schoolsluiting is het door alle coronamaatregelen zeker geen gewoon schooljaar geworden. De gevolgen die de 

coronacrisis hebben gehad en nog steeds hebben, komen terug in dit verslag. 

 

Gelukkig is Icarus een stichting met een sterke basis op meerdere gebieden en heeft de crisis geen negatieve 

financiële gevolgen gehad. 

Het leerlingenaantal van Icarus blijft stabiel, waardoor het financiële beleid goed doorgezet kon worden met voor 

2020 een positief resultaat. Er is een meerjarenbegroting die voor de komende jaren zekerheid biedt.  

 

Icarus is een school met een duidelijke identiteit en een bevlogen team, waar vanuit een sterke basis verdere 

ontwikkelingen zijn ingezet. Ondanks alle coronamaatregelen hebben we in 2020 aan verschillende 

onderwijskundige ontwikkelingen verder kunnen bouwen. Zo is er een nieuwe rekenmethode ingevoerd en heeft 

de implementatie van I.P.C. verder vorm gekregen.  

 

Vanaf 2019 is het bestuur steeds meer op afstand komen te staan en waren alle uitvoerende bestuurlijke taken 

gemandateerd aan de directeur. Hier waren in de praktijk verschillende nadelen aan en ook de inspectie merkte op 

dat dit model nog niet kloppend was. Er is hard gewerkt aan een aanpassing door het toezichthoudend bestuur en 

sinds 24-12-2020 is het nieuwe bestuursmodel een feit. De gemandateerde directeur is inmiddels directeur-

bestuurder. Het voormalig toezichthoudend bestuur is overgegaan naar een raad van toezicht. In 2021 zal het 

governancereglement verder worden uitgewerkt om de rollen en taken binnen het nieuwe model zorgvuldig vast te 

leggen. 

 

Marloes Speelman 

directeur- bestuurder 
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2 VERPLICHTE THEMA’S VANUIT WET - EN REGELGEVING 

 

Op grond van artikel 4, lid 6. RJO publiceert de minister van OCW jaarlijks een overzicht van de voor het betreffende 

verslagjaar relevante politieke of maatschappelijke thema’s, waarover het bevoegd gezag in het bestuursverslag 

rapporteert met betrekking tot de wijze waarop middelen zijn ingezet en de resultaten die daarmee zijn behaald. 

 

Voor 2020 betreft het de volgende onderwerpen: 

• Strategisch personeelsbeleid,  zie hoofdstuk 8.1 

• Passend onderwijs,  zie hoofdstuk 7.5.3 

• Allocatie van middelen,  zie hoofdstuk 10.3.1 

• Werkdruk,  zie hoofdstuk 10.3.3 

• Onderwijsachterstanden,  zie hoofdstuk 7.5.4 

• Impact corona zie hoofdstuk 5.2 

De verantwoording van deze thema’s treft u aan op de aangegeven plaats achter het onderwerp. 

3 VISIE EN BESTURING 

 

 ALGEMEEN 

De stichting startte op 1 augustus 1992. Icarus Heemstede is een zogenaamde eenpitter en wordt bestuurd door 

het bestuur stichting basisschool Icarus. In 2020 was de bestuurlijke organisatie als volgt: Alle uitvoerlijke 

bestuurlijke taken waren gemandateerd aan de directeur, die is benoemd door het toezichthoudende bestuur. Het 

bestuur is als bevoegd gezag verantwoordelijk voor de instandhouding van de school. De directeur is 

verantwoordelijk voor het geven van onderwijs, financiën, de kwaliteitszorg op de school, personeelsmanagement 

en het beheer. Eind 2020 heeft er een bestuurlijke wijziging plaatsgevonden met een transitie van toezichthoudend 

bestuur en gemandateerd directeur naar raad van toezicht en directeur-bestuurder. Hierover verderop in dit 

jaarverslag meer. 

 MISSIE – VISIE - KERNWAARDEN 

Onze missie: ‘Op school mag je zijn wie je bent, ook al ben je bezig dat te ontdekken.’ 

Wie je ook bent, je moet je op school vrij kunnen voelen om jezelf te zijn. Ieder kind mag zijn wie hij is. Jezelf zijn, of 

leren jezelf te zijn, met behoud van wederzijds respect en begrip in de omgang met anderen. Om dat na te streven 

en te waarborgen, moet er vanzelfsprekend zorg, aandacht en liefde zijn voor elk kind. Leerstof kan niet boven het 

welzijn van het kind worden gesteld, leerstof is ontwikkelingsgericht en niet primair prestatiegericht. Naar school 

gaan is leuk. Leren is leuk! 

Onze visie:  

Wij gaan uit van de leergierigheid die in elk kind van nature aanwezig is. 

• Aandacht voor de algehele ontwikkeling van het kind. 
• Ontmoeten is de sleutel. 
• Schoonheid, duurzaamheid en kwaliteit zijn de pijlers van het onderwijs. 
• De school staat in de samenleving. 
• De school leidt op tot zelfstandigheid. 
• Geestelijke inspanning in balans met fysieke inspanning. 
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Dit dragen wij uit middels onze drie kernwaarden: 

Authentiek - Betrokken – Creatief 

 

Wij vinden onze missie geslaagd wanneer: 

• De kinderen zich vrij voelen om zich te uiten. 

• De kinderen zich veilig en gerespecteerd voelen. 

• Wij betrokken zijn bij de leerlingen en deze volgen op zowel sociaal emotioneel, als cognitief gebied. 

• Dat ouders betrokken zijn en meegenomen worden in het leerproces van hun kinderen 

• De kinderen conform hun talenten in alle groepen de leerstof krijgen aangeboden en vanuit groep 8 

naar een passende plek in het voortgezet onderwijs gaan. 

• Dat leren meer spontaan gebeurt door eigen experiment en toetsing. 

• Er een beroep gedaan wordt op het creatieve denkproces bij kinderen 

In 2019 is onze visie en missie opnieuw beschreven naar aanleiding van een serie interviews met verschillende 

betrokkenen bij de school. De volledige visie en missie beschrijving is te vinden op onze website. 

 

 DOELSTELLINGEN 

3.3.1 Algemene doelstellingen per beleidsgebied  

Aan elk beleidsterrein (onderwijs, personeel, huisvesting, financiën) dat in dit jaarverslag aan bod komt, is een 

aantal algemene doelen verbonden. In hoeverre deze doelen zijn gerealiseerd, wordt per beleidsterrein aan het 

eind van ieder hoofdstuk besproken. Het betreft het overzicht van de meer in algemene termen geformuleerde 

doelstellingen per beleidsgebied. 

3.3.2 Werkwijze en strategie om beleidsdoelen te halen 

De gemandateerde directeur bepaalde in 2020 op basis van het schoolplan/strategisch beleidsplan de 

beleidsdoelen voor een schooljaar. Deze zijn vastgelegd in een jaarplan. Het (toezichthoudend) bestuur toetste dit 

plan aan het toezichtkader en bevroeg de directeur naar aanleiding van de vierjaarlijkse managementrapportages 

over de strategie en voortgang op de verschillende gebieden. 

3.3.3 Beleidsuitvoering 

De directeur bepaalde in 2020 de beleidskaders in overleg met het coördinatieteam. Daarbij werd rekening 

gehouden met de wettelijke kaders en de kaders uit het jaarplan. De directeur zorgde via het 

coördinatieteamoverleg voor afstemming en de beleidsuitvoering op de werkvloer. De beleidsbepaling en -

uitvoering is altijd in overleg met de medezeggenschapsraad.   

 

 ALGEMENE UITGANGSPUNTEN 

Basisschool Icarus is een eenpitter, een school met een zelfstandig bestuur. Dit maakt de school tot een platte, 

informele en voor ouders toegankelijke organisatie. Ouders zijn bijzonder betrokken bij de school. Daar hechten we 

aan en dat willen we waar mogelijk ook stimuleren. 

Het toezichthoudend bestuur was in 2020 verantwoording verschuldigd aan de inspectie, de 

medezeggenschapsraad (MR), het personeel, de ouders/verzorgers en de directie.  

 

Specifiek droeg het toezichthoudend bestuur in 2020 zorg voor het volgende: 

• Het bestuur houdt toezicht op het functioneren van de organisatie in het algemeen en de directie in het 

bijzonder. 
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• Het bestuur is belast met vaststelling dan wel goedkeuring van de begroting, het jaarverslag (inclusief het 

bestuursverslag en de jaarrekening), het strategisch beleid en eventueel andere daartoe binnen het 

bevoegd gezag aangewezen besluiten. 

• Het bestuur draagt zorg voor aanwijzing van de accountant die belast is met de controle van de 

jaarrekening. 

• Het bestuur staat de directie met raad terzijde en fungeert als klankbord. Daarbij hanteert het bestuur als 

leidraad de kwaliteit van het door de organisatie geboden onderwijs, de rechtmatige verwerving en 

doelmatige en rechtmatige bestemming en aanwending van middelen en de naleving van de Code Goed 

Bestuur. 

• Daarnaast vervult het bestuur het werkgeverschap ten opzichte van de directeur. Daaronder is ten minste 

begrepen uitoefening van de bevoegdheden ten aanzien van benoeming, schorsing, ontslag, evaluatie en 

beloning. 

 

 SAMENSTELLING BESTUUR 

Bestuurssamenstelling in de periode 01-01-2020 tot 24-12-2020: 

• Miranda van Onselen, voorzitter tot 1-4-2020. 

Nevenfuncties: 

Teammanager online Team gemeente Haarlemmermeer (bezoldigd) 

 

Bas Raaphorst, voorzitter vanaf 1-4-2020.  

Nevenfuncties:  

Medewerker Wijnkoperij de Gouden Ton (bezoldigd) 

• Jochem de Ruig, financiën 

Nevenfuncties: 

CFO Freedom Internet (bezoldigd) 

Penningmeester Stichting NLNetlabs (onbezoldigd) 

Commissaris BND PPI (bezoldigd) 

Eigenaar Wilde Wijnen Vof  

 

• Bert Meijer, onderwijskwaliteit, extern lid.  

Nevenfuncties: 

Voorzitter politieke partij CKenG (onbezoldigd) 

        Bestuurslid Stichting Eigen Woningbezit (bezoldigd) 

Penningmeester VVE Walstro (onbezoldigd) 

Voorzitter bewonerscommissie Ter Spegelt (onbezoldigd) 

 

Directeur-bestuurder vanaf 24-12-2020 

 

• Marloes Speelman 

Nevenfuncties: 

Voorzitter medezeggenschapsraad Veronicaschool Haarlem (onbezoldigd) 

 

Raad van toezicht vanaf 24-12-2020 (nevenfuncties zie hierboven) 

 

• Bas Raaphorst, voorzitter. 

• Jochem de Ruig, financiën. 

• Bert Meijer, onderwijskwaliteit, extern lid. 
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Het schoolbestuur bestond in 2020 tot 24-12-2020 steeds uit drie onbezoldigde leden. Met ingang van 1-1-2020 

vond er een bestuurswisseling plaats waarbij het bestuur niet meer geheel ouders, maar uit twee ouders en één 

externe deskundige bestond.  

Om de continuïteit van het bestuur te waarborgen nam elk bestuurslid zitting voor een periode van minimaal drie 

jaar. Bij de benoeming werd er gericht gekeken welke kennis en vaardigheden deze persoon aan het huidige 

bestuur en de school kan toevoegen. Tevens werd er gekeken of de persoon beschikt over de juiste kennis en 

(werk)ervaring passend bij diens toegewezen rol. 

Het bestuur had in 2020 een toezichthoudende functie. Zij hielden vanuit hun rol zicht op alle bestuurlijke aspecten 

van de stichting zoals onderwijskwaliteit, continuïteit, middelenbeheer en werkgeverschap.  

Voor alle uitvoerende bestuurlijke taken had het toezichthoudend bestuur het mandaat overgedragen aan de 

directeur. Hiermee was het een “bestuur op afstand” tot de dagelijkse gang van zaken op school. 

 TRANSITIE NAAR EEN NIEUW BESTURINGSMODEL 

Op bestuursniveau stond 2020 voor een groot deel in het teken van transitie naar een nieuw bestuursmodel.  

In 2019 is het voorheen uitvoerende bestuur, bestaand uit ouders van de school, toezichthoudend geworden. Alle 

uitvoerende bestuurlijke taken zijn bij het aantreden van de nieuwe directeur in juli 2019 aan de directeur 

gemandateerd. In de praktijk bleek dit bestuursmodel niet naar tevredenheid van directeur en toezichthoudend 

bestuur te werken en ook de inspectie merkte op dat de scheiding tussen bestuur en toezichthoudend orgaan nog 

steeds niet helder genoeg was.  

In 2020 hebben bestuur en directeur zich verdiept in verschillende bestuursmodellen, hierin begeleid door de 

Vereniging Bijzondere Scholen. Ook heeft de MR een adviserende rol gehad.  

Uiteindelijk is gekozen voor een two-tier model met een directeur-bestuurder en een raad van toezicht, waarbij de 

voormalige directeur directeur-bestuurder is geworden en het voormalige toezichthoudend bestuur raad van 

toezicht. De statuten zijn op 24-12-2020 de notaris gepasseerd en het nieuwe bestuursmodel van stichting Icarus is 

hiermee een feit. De huidige directeur-bestuurder heeft sinds juli 2020 een vaste aanstelling bij Stichting Icarus. 

 

 VERGADERINGEN EN ACTIVITEITEN 

Het voormalige bestuur, nu raad van toezicht, vergadert 4 à 5 maal per jaar plenair, waarbij de directie (directeur-

bestuurder) altijd aanwezig is. Twee keer per jaar is er een overleg tussen bestuur (raad van toezicht), directeur (-

bestuurder) en de Medezeggenschapsraad (MR).  

 

 BESTUURSVERGADERINGEN 2020 

Datum Onderwerp  Toelichting 

29-01-2020 

deels met de 

MR 

• Kennismaken bestuur en MR 

• Vaststellen sollicitatiecommissie 

bestuursvoorzitter 

• Inspectiebezoek 

• Schoolplan 

• Treasurystatuut 

• Managementrapportage 4 

Informatief 

Vaststellen 

 

Informatief 

Informatief 

Vaststellen 

Informatief 

Kennismaking 

Vastgesteld 

 

Stand van zaken 

Stand van zaken 

Vastgesteld 

Toelichting directie 

10-06-2020 • Jaarverslag 2019 

• Managementrapportage 1 

• Aanpak wijziging bestuursmodel 

• Vergaderkalender 20-21 

Vaststellen 

Informatief 

Informatief 

Vaststellen 

Vastgesteld 

Toelichting directie 

Oriëntatie 

Vastgesteld 
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27-09-2020 

 

• Herziening bestuursmodel theorie 

• Stategische aanpak herziening 

bestuursmodel 

• Voorlopig besluit model 

• Managementrapportage 2 

Informatief 

Vaststellen 

 

Vaststellen 

Informatief 

Advies VBS 

Vastgesteld 

 

Voorlopig besluit 

Toelichting directie schriftelijk 

21-10-2020 

deels met de 

MR 

• Kennismaking bestuur en MR 

• Toelichting wijziging bestuursmodel 

• Toelichting toezichtskader 

• Opheffen steunstichting 

• Bespreken conceptstatuten 

• Managementrapportage 3 

Vaststellen 

Informatief 

Informatief 

Informatief 

Informatief 

Informatief 

Kennismaking 

Toelichting aan MR 

Toelichting aan MR 

Oriëntatie 

Hierna naar notaris 

Toelichting directie schriftelijk 

03-12-2020 

 

• Vergoeding leden raad van toezicht 

• Nieuwe statuten 

• Overgang nieuwe bestuursmodel 

Informatief 

Vaststellen 

Vaststellen 

Oriëntatie 

Vastgesteld 

Vastgesteld 

10-12-2020 • Begroting 2021 Vaststellen Vastgesteld 

 
 
 

 ORGANISATIESTRUCTUUR 2020 

We onderscheidden binnen de schoolorganisatie in 2020 de volgende actoren: Bestuur, Directeur, 

Coördinatieteam, Team, Vrijwilligers & Commissies, Medezeggenschapsraad. Hier wordt van elk van deze actoren 

de rol/verantwoordelijkheid en globale werkwijze per kopje toegelicht. 
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3.9.1 Het schoolbestuur 

Het schoolbestuur (ook ‘bestuur’) is het bevoegd gezag van de stichting Icarus, dat namens de leden 

verantwoordelijk is voor het beheer van de school. Ook was het bestuur in 2020 bevoegd gezag van de 

steunstichting stichting Basisschool Icarus, waarbinnen de ouderbijdrage en externe giften zijn ondergebracht. 

Het toezichthoudend bestuur was in 2020 eindverantwoordelijk voor alle aspecten van de school (te weten: 

identiteit, personeel, organisatie, onderwijskundig terrein en materieel/financiën), maar hield zich daarbij niet 

bezig met de dagelijkse aansturing en ontwikkeling van het onderwijs. Het schoolbestuur had in 2020 de directie 

gemandateerd voor een groot aantal taken en bevoegdheden. Vanaf eind 2020 zijn bestuur en directie 

samengevoegd in de functie directeur – bestuurder. De leden van het toezichthoudend bestuur zijn raad van 

toezicht geworden.  

3.9.2 De directie 

De directeur (vanaf 2021 directeur-bestuurder) heeft de integrale leiding van de school waaronder de 

verantwoordelijkheid voor het operationele management (inclusief de bedrijfsvoering), de ontwikkeling van het 

(meerjarig) onderwijsbeleid, de (volledige) bedrijfsvoering en de onderwijsprogrammering én het leidinggeven. Ook 

treedt zij op als vertegenwoordiger van school in externe contacten. 

Door de toezichthoudende rol van het bestuur was de directeur in 2020 de eerstverantwoordelijke voor zowel de 

(meerjarige) beleidsontwikkeling (onderwijs en bedrijfsvoering) en het operationele management van de school. De 

directeur legde in 2020 verantwoording af aan het bestuur, in 2021 zal de directeur-bestuurder verantwoording 

afleggen aan de raad van toezicht.  

3.9.3 De bouwcoördinatoren 

De bouwcoördinator is het eerste aanspreekpunt voor de medewerkers die in de betreffende bouw werkzaam zijn, 

in zaken die op de bouw betrekking hebben. Hij/zij zorgt samen met de directie voor de organisatorische aansturing 

van aspecten, die het functioneren van de bouw aangaan en verbeteren. Tevens draagt de bouwcoördinator zorg 

voor de pedagogische en onderwijsinhoudelijke voortgang, daarbij wordt specifiek aandacht besteed aan de 

doorgaande ontwikkelingslijn tussen de verschillende groepen. De school kent een vergadercyclus van 

organisatorische- en bouwvergaderingen: week 1: organisatorische, week 2: onder- en bovenbouw, week 3: 

commissievergaderingen, week 4: zorg/intervisie. De 2 bouwcoördinatoren - onderbouw groep 1 t/m 4 en 

bovenbouw groep 5 t/m 8 - zijn medeverantwoordelijk voor het onderwijsleerproces. 

3.9.4 Het coördinatieteam 

Het CT (directie, bouwcoördinatoren en IB’er) bereiden samen voor en voeren samen het beleid op het gebied van: 

- de algemene uitgangspunten van de school (missie, visie) 

- de leeropbrengsten 

- onderwijsontwikkeling 

Deze onderwerpen vormen samen met de onderwerpen Personeel, Meubilair en Middelen en Onderwijsleerproces 

het integrale beleid. Het CT vergadert gemiddeld eens per 5 weken. 

3.9.5 Het team 

Het team bestaat uit de directeur, bouwcoördinatoren, leerkrachten, IB’er, onderwijsassistenten, een 

administratief medewerker en verschillende vakdocenten (yoga, gym, tekenen en filosofie) en een conciërge. De 

leerkrachten zijn voor de ouders dikwijls het eerste aanspreekpunt. Bij problemen in de klas of met ouders gaan 

leerkrachten naar de bouwcoördinator, intern begeleider of directie afhankelijk van het onderwerp. Eens per vijf 

weken is er een bouwoverleg, eens per twee à drie weken een teambreed overleg (zorgvergadering of 

teamvergadering). Ambitie-, voortgangs- en evaluatiegesprekken met teamleden worden gevoerd door de 

directeur, die ook de overige personeelszaken behartigt.  

3.9.6 De vrijwilligers en commissies 

Er is een beperkt vast aantal vrijwilligers, zij bieden ondersteuning bij remediërende taken en creatieve vakken. In 

principe is de directeur het eerste aanspreekpunt voor de vrijwilligers (die al dan niet vrijwilligersvergoeding 
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krijgen), tenzij dit in het takenpakket van een leerkracht is opgenomen. Er is tevens een activiteitencommissie, 

bestaand uit ouders, die helpt bij het opzetten van evenementen.  

3.9.7 De Medezeggenschapsraad 

Ouders en personeel kunnen via de medezeggenschapsraad (MR) invloed uitoefenen op het beleid van de school. 

De MR houdt zich niet bezig met casuïstiek en/of individuele situaties. Elke school heeft verplicht een 

medezeggenschapsraad. In het basisonderwijs bestaat de medezeggenschapsraad uit vertegenwoordigers van 

ouders en personeel. Op Icarus bestaat de MR uit twee personeelsleden en twee ouders, die ongeveer zes keer per 

jaar bij elkaar komen. In het medezeggenschapsreglement van de school staan de taken en bevoegdheden van de 

MR beschreven evenals de wijze waarop de verkiezing van nieuwe leden plaatsvindt. Alle rechten van de 

medezeggenschapsraad staan in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS). 

Tweemaal per jaar heeft het toezichthoudende bestuur (vanaf nu ‘raad van toezicht’) een gezamenlijk vergadering 

met de MR. De communicatie van de MR vindt plaats met de directie.  

 GOVERNANCE 

Op het gebied van governance hadden we in 2020 de volgende strategische doelen in het jaarplan: 

 

Actie Stand van zaken per 31-12-2020 

De bestuursvorm van Icarus behoeft verdere 

aanscherping, zo gaf ook de inspectie van onderwijs 

aan tijdens haar bezoek.  

Er is gekozen voor een two-tier model. De statuten zijn 

de notaris op 24-12-’20 gepasseerd.   

Er is nu sprake van een directeur- bestuurder en een 

RvT.  

Sinds afgelopen schooljaar is het 

bestuur toezichthoudend en zijn de leden vernieuwd. 

De rol van de toezichthoudermoet verder vorm 

krijgen. Er is een toezichtskader. Hierin ontbreken 

enkele concrete ijkpunten.  

Er is een concept toezichtskader. Dit moet nog verder 

worden aangevuld met een RvT en een 

bestuursreglement.  

 

Bij Icarus was er in 2020 sprake van een feitelijke en formele scheiding in het besturen van de school. Het besturen 

was gedelegeerd aan de directie middels het managementstatuut en het houden van toezicht was bij het bestuur 

van de Stichting belegd.  

 CODE GOED BESTUUR 

Icarus is een eenpitter, een school met een zelfstandig ouderbestuur. Dit maakt de school tot een platte, informele 

en voor ouders toegankelijke organisatie. Ouders zijn bijzonder betrokken bij de school. Daar hechten we aan en 

dat willen we waar mogelijk ook stimuleren. 

 

De (beperkte) grootte van de school en de grote betrokkenheid van ouders brengt echter ook met zich mee dat 

rollen, taken en verantwoordelijkheden gemakkelijk door elkaar gaan lopen. Een professionele organisatie vereist 

dat rollen, taken en verantwoordelijkheden van en voor alle actoren helder zijn en dat iedere actor ook ‘rolvast’ is. 

Met andere woorden: alle betrokkenen in de schoolorganisatie moeten hun eigen en elkaars rol en 

verantwoordelijkheid helder hebben en respecteren. Hierbij hoort ook dat ieder in de organisatie de ander durft 

aan te spreken op diens rol (of gebrek aan rolvastheid) en verantwoordelijkheid. Dit vereist een open en lerende 

houding van alle betrokkenen in de organisatie en een laagdrempelige en transparante communicatie. 

 

In kernwoorden: 

- Lerende organisatie 

- Betrokken bestuur (nu raad van toezicht) op afstand 
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- Ouders worden optimaal betrokken 

- Duidelijkheid over ieders taak en verantwoordelijkheid, oefenen in rolvastheid 

- Respect voor elkaars rol en verantwoordelijkheid 

- Open, transparante, laagdrempelige communicatie 

 

De Code goed bestuur is leidend bij onze inrichting en uitvoering van de governance-structuur en de aanpassingen 

die hierin worden gedaan. We zijn bezig met het opstellen van een nieuw governance-reglement naar aanleiding 

van de statutenwijziging. Dit reglement wordt gebaseerd op de meest recente Code goed bestuur (1-1-2021) van de 

PO-raad. 

 KLACHTENREGELING 

Het is de bedoeling dat klachten over de gang van zaken in de school tussen leerlingen, ouders, personeel, 

schoolleiding en alle overige bij de school betrokken personen in eerste instantie onderling op schoolniveau worden 

opgelost. Het meest voor de hand liggend is dat de klager zich rechtstreeks richt tot degene tegen wie zijn klacht is 

gericht, dan wel naar de directeur. Ook is het mogelijk om eerst de vertrouwenspersoon van de school, Irma 

Boerakker, te benaderen.  

 

Als deze mogelijkheden niet toereikend zijn, doordat afhandeling van de klacht niet naar tevredenheid heeft 

plaatsgevonden of door de aard van de klacht, dan kan men een beroep doen op de klachtenregeling. De regeling 

biedt mogelijkheden voor het indienen van een klacht bij de directeur het bestuur of rechtstreeks bij de landelijke 

klachtencommissie. Bovendien kent de Stichting een externe vertrouwenspersoon. 

 

De contactpersoon heeft tot taak:  

• Aanspreekpunt te zijn bij klachten wanneer er men er met de leerkracht of directie/bestuur niet 

uitkomt; 

• De eerste opvang te verzorgen als een klacht wordt ingediend; 

• Naar eigen inzicht eenvoudige klachten af te handelen; 

• De klager in het geval van een zware, gevoelige of complexe klacht door te verwijzen en te informeren 

over de mogelijkheden die de klachtenregeling biedt, zoals het in contact komen met de externe 

vertrouwenspersonen die door het bestuur zijn aangesteld. 

 

De klachtenregeling is opgenomen in de schoolgids. In 2020 waren er geen klachten.  

 

 VERSLAG INTERN TOEZICHTHOUDER 

Het jaar 2020 heeft door drie oorzaken een uitzonderlijk karakter gekregen. Ten eerste zijn alle leden in het begin 

van het jaar toegetreden tot het toezichthoudend bestuur. Zodra na de overdracht van het oude bestuur onze 

overlegcyclus op gang kwam, werd die meteen stilgelegd door de eerste lockdown in de coronacrisis. In de schaarse 

momenten waarop dat toegestaan was, hebben we in levende lijve afgesproken, om toch kennis te kunnen maken 

en elkaar goed genoeg te leren kennen om onze eigen manier van toezichthouden te bepalen. De tweede reden 

maakte het namelijk noodzakelijk om eerst een solide basis van vertrouwen en inzicht te hebben, omdat de 

beslissing over een nieuw bestuursmodel gefundeerd moet zijn op kennis van de school en haar functioneren, haar 

geschiedenis en haar toekomstplannen. 

De wetgever heeft verhoogde eisen gesteld aan het toezichthouden in het onderwijs. De verplichting uitvoering en 

toezicht goed te scheiden, leidde tot de noodzaak het bestuursmodel van Icarus te herzien. We hebben gekozen 

voor een two-tier model wat inhoudt dat één bestuur met daarin toezichthoudende leden en een directeur, werd 

vervangen door een raad van toezicht die informatie krijgt van een uitvoerende directeur-bestuurder. De twee 

takken staan daarmee verder van elkaar af, waardoor de leden van de raad zich nog beter op de hoogte moeten 

stellen van de invloeden op de school vanuit wetgeving, overheden, persoonszaken, onderwijsmethoden en 
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economische ontwikkelingen, om maar een paar zaken te noemen. Wij vinden dat dit model de meest 

toekomstbestendige keuze is, omdat het mee kan groeien met de school, in alle mogelijke uitleggen van groeien. 

De rol directeur-bestuurder is zelfstandiger en krachtiger dan voorheen, de rol van MR is daarmee ook nog 

belangrijker geworden als beleidspartner. We zien deze toename van kracht bij alle organen als essentieel voor een 

school die zo'n bijzonder karakter heeft als Icarus. Authentiek, betrokken en creatief, en daarmee klaar voor de 

toekomst. 

De derde oorzaak was uiteraard de coronacrisis. Marloes heeft als bestuurder de school het grootste deel van het 

jaar door deze crisis gelaveerd. We hebben daar continu contact over gehouden en we zijn heel trots op de kracht 

en het doorzettingsvermogen van alle medewerkers van de school. Het is een geestelijk en fysiek slopende tijd, en 

ook al gloort er licht aan het einde van de tunnel, de langetermijngevolgen van een ontwrichtende dwingeland als 

corona zijn nog lang niet in te schatten. Niet voor het team, maar zeker ook niet voor de leerlingen. Directie, 

onderwijzend personeel en ondersteunend personeel hebben er alles aan gedaan om de negatieve gevolgen te 

beperken, wij zijn als raad van toezicht onder de indruk van de inspanningen. Het gevolg voor onszelf was zoals 

gezegd een gedwongen langzame start en extra inspanningen om tot goede resultaten te komen. Waar normaal 

gesproken de aandacht vooral zou liggen op managementrapportages en onderwijsresultaten, lagen die nu vooral 

op crisismanagement en omvorming van het bestuursmodel. Daarbij moet opgemerkt worden dat rapportages en 

resultaten in een dergelijke turbulente en ongewone periode op zo'n manier afwijken van de norm, dat er weinig 

anders mogelijk was dan de bestuurder te helpen koers te houden. 

Dan de formele verslaglegging over onze taken: 

Door regelmatig overleg en reflectie heeft de raad geconstateerd dat de directeur-bestuurder naar behoren haar 

taken heeft uitgevoerd, daarbij binnen haar bevoegdheden blijvend. Wij hebben noch onrechtmatige of 

ondoelmatige besteding van middelen vast kunnen stellen, noch handelingen die buiten de wettelijke 

verplichtingen of de Code Goed Bestuur vallen. 

De begroting, de jaarrekening, het bestuursverslag en het strategisch meerjarenplan zijn door ons goedgekeurd. Er 

is een externe accountant benoemd. Het belangrijkste vraagstuk dat speelde in het afgelopen jaar was de 

omvorming van het bestuursmodel, dat invloed heeft op de inrichting van de stichting en de steunstichting. De 

keuze is gemaakt met ondersteuning van een notaris, de VBS (vereniging van algemeen bijzondere scholen) en het 

accountantskantoor. 

Bas Raaphorst 

voorzitter RvT 

 

 OMGEVING  

 We geven het onderwijs voor de leerlingen en alle overige processen komen hieruit voort. Het Ministerie van 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen levert ons per leerling de zo noodzakelijke bekostiging. We gaan integer en 

verantwoord om met deze publieke gelden. Ze worden intern verdeeld en gebruikt om de school draaiende te 

houden.  

 

Ouders zijn belangrijke partners. We werken met hen samen om zo goed mogelijk onderwijs aan onze leerlingen te 

kunnen verzorgen. 

Eigen medewerkers brengen kennis en ervaring in, om de gewenste onderwijskwaliteit te kunnen leveren. Ze 

voeren het primaire proces (onderwijs) en de secundaire processen(ondersteuning) uit. We vinden het van groot 
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belang verantwoord personeelsbeleid te voeren met het oog op het welbevinden en gezondheid van de 

medewerkers. 

 

Er zijn diverse externe partijen waar we mee samen werken. Belangrijke partijen zijn de volgende: 

 

Kinderdagverblijven en peuterspeelzalen zijn belangrijk partners die een aanzienlijk deel van de basis leggen van de 

leerlingen waar wij vervolgens acht jaar mee verder gaan. Een goede overdracht en waar mogelijk afspraken over 

doorlopende leerlijnen zijn van groot belang voor de leerlingen.  

 

Scholen voor voortgezet onderwijs in de regio waar onze leerlingen instromen zijn een partij waar we frequent 

overleg mee voeren om een soepele overgang mogelijk te maken. Terugkoppelen maakt het mogelijk om daar waar 

nodig ons eigen handelen bij te sturen.  

 

Met kinderopvang Les Petits, gevestigd in het schoolgebouw van Icarus, wordt nauw samengewerkt op het gebied 

van buitenschoolse opvang. Leerlingen van Icarus gaan ook naar BSO’s van BLOS en De kindervilla Wereld.  

 

Het samenwerkingsverband Passend onderwijs Zuid-Kennemerland is een partij die met en voor ons zorg draagt 

voor een dekkend netwerk van ondersteuningsvoorzieningen. Bovendien verzorgen ze scholing en intervisie voor 

directie en IB’er.  

 

Ook werken we nauw samen met de gemeente Heemstede, bijvoorbeeld op het gebied van huisvesting en 

verkeersveiligheid.  

 

Van de Onderwijsbegeleidingsdienst Noord-West krijgen we advies bij het werken aan onderwijskwaliteit, hiervoor 

huren we ook regelmatig overige externen in. 

 

In het eenpittersnetwerk werken negen eenpitters uit de omgeving samen. Er wordt kennis gedeeld en samen 

opgetrokken bij bijvoorbeeld de begeleiding van stagiaires.  

 

Op het gebied van gezondheid en welzijn van onze leerlingen werken we samen met de GGD en het CJZ 

 

Ons bestuur is aangesloten bij de PO-raad, de Vereniging Bijzondere Scholen en bij VTOI-NVTK, vereniging voor 

toezichthouders in onderwijs en opvang. 

 

4 RAPPORTAGE MR 

 

Medezeggenschapsraad Icarus 

De MR (medezeggenschapsraad) van Icarus vormt een belangrijk onderdeel van onze school. De MR heeft een 

aantal wettelijke bevoegdheden op het gebied van advies-, instemming- en initiatiefrecht. In de MR zijn twee 

ouders en twee leerkrachten vertegenwoordigd. Het schoolbestuur en de directie zorgen ervoor dat de MR goed 

kan functioneren door tijdig informatie te verstrekken en advies of instemming te vragen. De MR heeft de tijd om 

zo nodig haar achterban te raadplegen. De Wet op de Medezeggenschapsraad Primair Onderwijs (WMS) regelt de 

bevoegdheden van de MR. De MR komt zo’n vijf à zes keer per jaar bijeen of vaker indien nodig. In 2020 hebben de 

MR en het bestuur twee vergaderingen gezamenlijk gehad. Daarnaast heeft de MR in 2020 acht vergaderingen 

gehad. In verband met de coronacrisis zijn er naast de reguliere vergaderingen ook vergaderingen over besluiten 

over de coronamaatregelen geweest. De meeste vergaderingen vonden online plaats. 

Wie zaten er afgelopen jaar in de MR? 
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De MR bestaat uit vier leden, waarvan twee ouders (O-MR) en twee leerkrachten (P-MR). Floor Koops is de 

voorzitter van de MR en Maike van Heusden O-MR lid. De P-MR leden zijn Sarah Sanders en Liesbeth Morees-Smits. 

Welke onderwerpen zijn in de MR besproken? 

In de WMS (Wet Medezeggenschap op Scholen) is strak geregeld waarover MR-instemmingsrecht of -adviesrecht 

heeft. Daarnaast kan de MR op basis van het initiatiefrecht over diverse onderwerpen voorstellen doen. Over de 

volgende onderwerpen is instemming of advies verleend in 2020: 

 

Instemming Advies 

Zorgplan  2020 Formatieplan 2020-2021 

Werkverdelingsplan 19-20 Jaarverslag 2019 

Sponsor- en reclamebeleid Vakantieregeling en roostervrije dagen 2020-2021 

Tijdelijke Schoolgids deel 1  Aanstelling nieuwe bestuursleden 

Functiedifferentiatie OOP Wijzigen bestuursstructuur 

Schoolondersteuningsprofiel 2020 Begroting 2021 

Schoolplan 2019-2023  

Wijziging personeelsbeleid onbevoegden  

Heropening school in coronatijd  

Veiligheidsmaatregelen i.v.m. corona (meerdere malen 

door nieuwe versies) 

 

Aanpassing bedrag ouderbijdrage 20-21  

Begroting ouderbijdrage 2020-2021  

Werkverdelingsplan 2020-2021 Schoolgids deel 2 

2020-2021 

 

AVG stukken (privacy reglement, gedragscode IPB, 

geheimhoudingsverklaringen, IPB beleid, protocol 

informatiebeveiligingsincident, protocol uitoefening 

privacyrechten betrokken) 

 

Aanpak tweede schoolsluiting  

 

RAPPORTAGE MR 

5 RISICO’S EN ONZEKERHEDEN 

 RISICO’S ALGEMEEN  

Stichting Basisschool Icarus Heemstede loopt als werkgever vooral risico op arbeidsrechtelijk gebied. Er is een 

goede verdeling van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden tussen de verschillende geledingen in de 

organisatie. Het Stichtingsbestuur op afstand hield in 2020 toezicht op het feitelijke bestuur van de directie. Het 
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Stichtingsbestuur paste de Code Goed Bestuur PO toe. In het nieuwe bestuursmodel houdt de raad van toezicht 

toezicht op de directeur-bestuurder volgens de meest recente Code Goed Bestuur PO.  

De Administratieve Organisatie/ Interne Beheersing (AO/IB) van de Stichting heeft noodzakelijke functiescheidingen 

doorgevoerd: de belangrijkste processen betreffen: inkopen/betalingen, personeel en administratie en huisvesting. 

Het vierogen principe wordt bij financiële processen altijd toegepast.  

Het belangrijkste instrument voor succesvol risicomanagement is een risicoanalyse. Mits regelmatig uitgezet en op 

maat gemaakt voor de schoolorganisatie, kan zo’n analyse de belangrijke risico’s van een organisatie - financieel en 

niet-financieel - inzichtelijk maken. Daarna kunnen deze risico’s, met een gedegen interne controle, effectief 

gemanaged worden.   

Om de mogelijke financiële risico’s voor stichting Icarus nog duidelijker in beeld te krijgen, ook met het oog op de 

nieuwe bekostiging PO vanaf 2023, is er in 2020 een gesprek met de accountant geweest over het verder 

vormgeven van een financiële risicoanalyse. In 2021 zal de interne risicoanalyse aangevuld worden met de 

mogelijke financiële impact. Op basis van deze aanvulling zal een risicobuffer bepaald worden. De risicobuffer dient 

ter dekking van de financiële effecten wanneer risico’s zich daadwerkelijk voor zouden doen.  

De belangrijkste geïdentificeerde risico’s zijn als volgt: 

1. Ontwikkeling van leerlingaantallen 

De bekostiging van de school is gebasseerd op leerlingaantallen. Mocht het leerlingaantal dalen, dan heeft 

dit direct gevolg voor de financiële positie van de school. Om dit risico zo klein mogelijk te houden, is er 

een actief beleid op leerlingenwerving. Er wordt veel tijd geïnvesteerd in informatieverstrekking en 

aannameprocedure nieuwe leerlingen.  

2.  Aanbod van voldoende en gekwalificeerd personeel 

Goed personeelsbeleid vergroot de kans op een stabiele formatie met weinig mutaties. Zo is er ingezet op 

de digitale gesprekkencyclus en een goed werkverdelingsplan. 

3. Concurrentiepositie 

De concurrentiepositie van de school kan verzwakt worden indien de goede naam van de school 

vermindert. Om dit te voorkomen worden tevredenheidsonderzoeken gedaan onder ouders, leerlingen en 

medewerkers. De bevindingen hieruit worden meegenomen in het jaarplan.  

4. Huisvesting 

Op de lange termijn moeten we rekening houden met aantrekkelijk houden van onze huisvesting, die t.o.v. 

andere scholen minder te bieden heeft vanwege de veroudering van het gebouw c.q. de vernieuwing van 

de gebouwen van concurrerende scholen. Het meerjarenonderhoudsplan wordt daarom elk jaar kritisch 

bekeken om de kwaliteit van de huisvesting te bewaken. Ook is er een werkgroep duurzaamheid, die actief 

opereert in verduurzaming van het gebouw.  

5. ICT 

Indien de aanwezigheid en gebruik van ICT op school achterblijft, kan onze school voor (nieuwe) leerlingen 

onaantrekkelijker worden. Op het gebied van ICT proberen we met de beschikbare en aanvullende 

middelen vanuit de ouderbijdragen, de ontwikkelingen te volgen en zo mogelijk nieuwe investeringen te 

doen.  

6. Exploitatietekorten 

Om risico’s op tekorten zo klein mogelijk te maken, werken we met een taakstellende begroting. Per 

maand/kwartaal wordt via het exploitatieoverzicht bekeken of de uitgaven bijgesteld moeten worden. 

 

 IMPACT CORONA 

In maart 2020 begon de coronacrisis in Nederland en sloten de scholen. Naar we aanvankelijk dachten voor twee 

weken, dit zouden er uiteindelijk zes worden. Van het ene op het andere moment moest van fysiek onderwijs 

omgeschakeld worden naar onderwijs op afstand. Tijdens de sluiting werden er in wekelijkse online 

teambijeenkomsten door de teamleden ervaringen uitgewisseld, best practices gedeeld en werden er op basis van 
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ervaringen en een enquête onder ouders verfijningen in het programma aangebracht. Na een eerste start van het 

onderwijs op afstand die vooral uit telefonische- en chatbegeleiding en filmpjes bestond is er steeds meer 

overgegaan naar online onderwijs.  

De scholen mochten uiteindelijk weer open met halve klassen. Ook deze periode vroeg opnieuw veel inventiviteit 

van de leerkrachten.  

Na zomervakantie hadden we een redelijk onbezorgde start, maar al gauw liepen de landelijke coronacijfers weer 

op. Met het team en de MR is al gauw een plan van aanpak gemaakt op basis van de eerdere ervaringen en er 

werden voorbereidingen getroffen voor een mogelijke tweede schoolsluiting. We waren half december heel blij dat 

we zo goed voorbereid waren, aangezien de school helaas opnieuw dicht moest.  

Op basis van de analyse van de E-toetsen na de eerste schoolsluiting concludeerden we dat de schoolsluiting in het 

algemeen niet voor grote achterstand bij onze leerlingen heeft gezorgd. De meeste leerlingen waren stabiel 

gebleven in hun resultaten of leerontwikkeling. Wel hebben we gezien dat op onze school juist de sterke leerlingen 

het minst hadden geprofiteerd van het thuisonderwijs. Onze hypothese is dat deze leerlingen zowel door ouders 

thuis als door de leerkrachten op afstand minder zijn begeleid. We hebben dit meegenomen bij de aanpak tijdens 

de tweede schoolsluiting. Een enkele leerling waarbij we na de schoolsluiting wel achterstand hebben gezien, heeft 

extra begeleiding gehad door onze onderwijsassistenten om de gemiste leerstof in te halen. 

 

Behalve door de aanschaf van extra hygiënemiddelen heeft de coronacrisis nauwelijks invloed gehad op de 

financiën in 2020. De leerkrachten die kortdurend afwezig waren konden vervangen worden door 

onderwijsassistenten en bij langere afwezigheid werden de kosten gedragen door het vervangingsfonds. 

Wel hebben we geconstateerd dat er investering in ventilatie nodig is. Ons gebouw voldoet aan de eisen qua 

bouwbesluit maar de natuurlijke ventilatie zorgt voor tocht en onprettige temperaturen. Verder bleek ons WIFI-

systeem niet te voldoen bij onlineonderwijs. In deze beide zaken zal in 2021 zeer waarschijnlijk geïnvesteerd 

worden.  

 

6 BEDRIJFSVOERING  

 

 ORGANISATIE 

Verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering is de directeur, in 2020 namens het bestuur gemandateerd. Zij wordt 

hierbij ondersteund door administratiekantoor OHM, die de financiële- en personele administratie voert, inclusief 

het verzuimmanagement. Ook leverden zij in 2020 de FG (Functionaris Gegevensbescherming). Voor het invoeren 

van de mutaties is een eigen administratieve kracht op school. Het meerjarenonderhoudsplan wordt gemonitord 

door firma OCS maatschappelijk vastgoed. 

 ICT 

Een van de leerkrachten, Harald Dikkers, heeft binnen zijn takenpakket de ICT-coördinatie. Hij heeft tot taak om 

alles op het gebied van ICT te regelen: software, zowel administratief als onderwijs, licenties, aanschaf hardware. 

Hij is ook de contactpersoon voor de AVG en heeft daarvoor overleg met de Functionaris Gegevensbescherming. Dit 

is Rinus Cost van Privaty. Voor de technische kant van het netwerk en overige hardware is een vast 

onderhoudscontract met de firma Compair.  

 

 AVG 

Scholen hebben de taak kinderen te begeleiden op het pad naar volwassenheid. Daarvoor is een veilige 

leeromgeving nodig, zowel fysiek als online. De nieuwe privacywetgeving (AVG) geeft richtlijnen voor het bewaken 

van die veiligheid, en voor het beschermen van persoonsgegevens. Dit heeft gevolgen voor de inrichting van de 
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bedrijfsvoering en het handelen van het onderwijsteam. De AVG-adviseur van OHM ondersteunt het schoolbestuur 

om volledig AVG-proof te worden en het te blijven. Daarbij wordt samengewerkt met onze Functionaris 

Gegevensbescherming Rinus Cost. Inmiddels zijn met alle leveranciers verwerkersovereenkomsten getekend en 

hebben wij onze documenten vastgelegd in het online dashboard Privacy Control Centre.  

 

 TREASURY 

Het bestuur van de Stichting Basisschool Icarus Heemstede beheert de beschikbare overheidsmiddelen op zodanige 

wijze dat zowel de liquiditeit als de solvabiliteit voldoende zijn gewaarborgd.  

Het Treasurystatuut van de stichting wordt jaarlijks geactualiseerd en  

En is in lijn gebracht met de ‘Regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016’. De werking van het treasurystatuut 

wordt jaarlijks besproken in de bestuursvergadering. 

 

Het treasurybeleid is dienend aan de primaire doelstelling van de stichting: het geven van onderwijs. Hiervan 

afgeleid is de doelstelling van het financieel beleid het borgen van de financiële continuïteit van de organisatie. 

Deze doelstelling valt uiteen in het realiseren en borgen van:  

a. voldoende liquiditeit;  

b. lage financieringskosten; 

c. risicomijdende uitzettingen; 

d. kosteneffectief betalingsverkeer; 

e. beheersen en bewaken financiële risico’s. 

 

In 2020 is er geen sprake geweest van beleggingen en/of leningen. Tijdelijke overschotten op de liquiditeit worden 

overgeboekt naar de spaarrekeningen bij de bank(en).   

 

7 ONDERWIJSKUNDIG BELEID 

 ALGEMEEN BIJZONDER ONDERWIJS  

Basisschool Icarus valt onder het onderwijstype Algemeen bijzonder onderwijs. Kenmerkend is dat algemeen 

bijzonder onderwijs neutraal onderwijs is, neutraal in de zin van de gelijkwaardige betekenis van alle 

levensbeschouwingen en maatschappelijke stromingen.  

 WAAR STAAN WE VOOR?  

Wij staan voor een sociaal veilige school waarin kinderen gestimuleerd en uitgedaagd worden. Een school waarin 

alle leerlingen aan yoga, filosofie, muziek en bewegingsonderwijs doen. Een school waar aandacht is voor sociale 

veiligheid (Vreedzame school), waarin wij leren en zelfstandig werken aan de basisvaardigheden (Rekenen en 

Wiskunde, Nederlands en Engels). Een school waar in de groepen 3 tot en met 8 ’s middags in thema’s kan worden 

gewerkt middels I.P.C. (International Primary Curriculum), waarbinnen een onderzoekende houding centraal staat. 

We werken binnen I.P.C. vanuit de kerndoelen aan een oriëntatie op jezelf en de wereld en kunstzinnige oriëntatie. 

Waar mogelijk doen we dit groepsdoorbrekend.  

 

 VISIE  

Behalve de basiskennis zoals die is vermeld in de SLO-doelen, worden ook andere vaardigheden bijgebracht. Deze 

vaardigheden bestaan o.a. uit creatief en kritisch denken, problemen oplossen, communiceren, samenwerking, 

zelfredzaamheid, aanpassingsvermogen en sociale vaardigheden.  
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Dit wordt aangeboden in een rijke en fantasievolle omgeving. Leerlingen op Icarus worden door gemotiveerde 

professionals uitgedaagd en leren dat fouten maken mag. Elke leerling krijgt de gelegenheid met andere leerlingen 

te werken. Dit bevordert de sociale- en groepsinteractie. Het onderwijs op Icarus geeft ook ruimte aan andere 

inzichten en werkvormen die de leerling in staat stelt zijn of haar taak te volbrengen. De leerling wordt uitgedaagd 

en krijgt de gelegenheid zich te oefenen in het plannen, organiseren, regisseren, reflecteren en initiatief nemen.  

 

Binnen de filosofie- en Vreedzaamlessen is er veel ruimte voor ieders mening en inbreng. Leerlingen leren luisteren 

naar elkaar en hun mening te onderbouwen. Ook leren zij dat er verschillen zijn tussen mensen en dat deze 

gewaardeerd en gevierd kunnen worden. 

 

We werken handelingsgericht, omdat handelingsgericht werken de eigen kracht van de leerling versterkt. Dit 

gebeurt in samenwerking met ouders en school door systematisch met elkaar af te stemmen.  

We leren de leerlingen om zelfstandig te werken en daar zijn onze instructiemomenten op afgestemd. Dit gebeurt 

aan de hand van dag- en weektaken, waarbij we de leerlingen leren het schoolwerk als taak aan te nemen en zich 

het zelfstandig werken eigen te maken. De leerling krijgt zo de gelegenheid om in eigen tempo, op eigen wijze en in 

eigen volgorde een taak te verwerken.  

 

We werken met behulp van ICT. Hierbij wordt een verbinding gelegd tussen het curriculum, de talenten van de 

leerling en het meest geschikte leermateriaal.  

 

 INTERNATIONALISERING 

7.4.1 Huidig aanbod op het gebied van internationalisering 

Wij vinden het belangrijk dat kinderen met een open onderzoekende houding in de wereld staan en zaken vanuit 

internationaal perspectief kunnen bekijken. Kennis van verschillende culturen en levenswijzen en respect en begrip 

voor elkaars verschillen en denkwijze is daarbij een belangrijk gegeven. Op Icarus komt internationalisering vooral 

binnen het thematisch werken volgens International Primary Curriculum (I.P.C.) terug. Dit een curriculum voor 

kinderen van 4-12 jaar gericht op de creatieve en zaakvakken. Het curriculum geeft ook een internationaal 

perspectief; het helpt de kinderen verbanden te leggen tussen het geleerde en hoe ze dit kunnen toepassen in 

eigen land, en kijkt ook naar het perspectief van mensen in andere landen. Omdat de populatie op Icarus weinig 

gemengd is qua culturele achtergrond is het kennismaken met veel verschillende culturen binnen onze school geen 

vanzelfsprekend gegeven. Hier zijn we ons van bewust en we proberen hier dan ook extra aandacht aan te 

besteden. Zo vieren we onder andere jaarlijks een feest uit een andere religie dan de christelijke en besteden 

rondom dit feest aandacht aan het bijbehorende geloof.  

Op Icarus wordt Engels gegeven vanaf groep 5 en in groep 8 ook een deel van het jaar Frans. 

7.4.2 Toekomstige ontwikkelingen 

Dit is het tweede jaar dat wij werken met I.P.C. We zijn nog bezig met de implementatie en daarmee wordt het 

onderdeel internationalisering de komende jaren nog meer verstrekt. 

 

 ONDERWIJS EN ONDERWIJSPRESTATIES  

Om deze visie te bereiken investeren we in de ontwikkeling van leerkrachten en leerlingen. Alle veranderingsdoelen 

zijn in ons schoolplan opgenomen en uitgewerkt in het jaarplan. Het gaat hier om de volgende zaken: 

7.5.1 Kwaliteitsbeleid 

7.5.1.1 Schoolplan  

Actie Stand van zaken per 31-12-2020 
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Het schoolplan 2019-2023 moet geschreven worden. 

Hierin worden de doelen voor de komende vier jaar 

vastgesteld, gedragen door het hele team. 

 

Het schoolplan is afgerond en vastgesteld. 

 

 

7.5.1.2 Kwaliteitscyclus 

 

7.5.1.3 Tevredenheidsonderzoek 

Actie Stand van zaken per 31-12-2020 

Er is een tevredenheidsonderzoek afgenomen onder 

ouders, leerlingen en medewerkers. Naar aanleiding 

van dit onderzoek worden actiepunten geformuleerd. 

 

Het onderzoek is afgenomen. 

Leerlingtevredenheid: rapportcijfer 8,6, 

oudertevredenheid 8,3, medewerkerstevredenheid: 

8,3. Naar aanleiding van de resultaten zijn actiepunten 

vastgesteld met het team en de MR. Deze zijn 

verwerkt in het schoolplan. 

 
 

7.5.2 Leerlingenzorg en veiligheid 

7.5.2.1 Zorg en begeleiding 

Actie Stand van zaken per 31-12-2020 

Er is een heldere kwaliteitscyclus w.b.t. groeps- en 

handelingsplannen. Het team maakt zelf de analyse 

van de resultaten op teamniveau. 

 

Er is een M- en E-toets evaluatie gemaakt met analyse 

op groepsgemiddelde en referentieniveau.  

Groepsplannen worden op dit moment gemaakt met 

behulp van Leeruniek. Vanuit de visie van de school 

zou het opstellen van plannen op basis van leerdoelen 

en leerlijnen wellicht passender zijn.   

De intern begeleider heeft een schoolbezoek afgelegd 

en dit onderwerp ingebracht in het intern 

begeleidernetwerk en bij de consulent passend 

onderwijs.   

Op dit moment wordt er in groep 1/ 2 gewerkt met de 

registratie vanuit kleuterplein. De leerkrachten ervaren 

dat dit in combinatie met I.P.C. niet voldoende 

dekkend is. Er wordt op zoek gegaan naar een nieuwe 

manier van registreren. 

Er is een proeflicentie 

leerlijnen Parnassys aangevraagd.   

Actie Stand van zaken per 31-12-2020 

De bovenlaag van onze populatie wordt niet altijd 

voldoende uitgedaagd. Deze leerlingen laten   

(gemiddeld) te weinig groei zien in de toetsen en er is 

bij sommige leerlingen gebrek aan motivatie.  

Er is een plan van aanpak opgesteld voor het 

rekenonderwijs en besproken in de bouwverga-

deringen.  

Het netwerk van samenwerkingspartners op het 

gebied van passend onderwijs kan worden uitgebreid, 

zodat we meer expertise om ons heen verzamelen.  

Er is contact met onze consulent van het 

samenwerkingsverband.   
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7.5.2.2 Veiligheid 

 

7.5.2.3 Toetsing 

 

7.5.3 Onderwijsontwikkeling 

Om de onderwijsontwikkelingen met de hoogste prioriteit goed te monitoren zijn binnen het team Ontwikkelteams 

gevormd. Dit jaar betreft het: IPC, Zelfstandig werken, Aanvankelijk lezen en Rekenen. 

 

7.5.3.1 IPC 

7.5.3.2 Zelfstandig werken 

Actie Stand van zaken per 31-12-2020 

Op verzoek van de leerlingenraad zijn de mediatoren 

heringevoerd en opgeleid. Zij gaan verder oefenen met 

het invullen van hun rol.  

De mediatoren zijn er, maar hebben door corona 

weinig kunnen doen. Er is nog geen ruimte geweest 

voor het opleiden van nieuwe mediatoren.  

De monitor ‘Zien’ wordt jaarlijks ingevuld. Er wordt 

een schoolbrede analyse van gemaakt. Indien nodig 

worden ontwikkelpunten vastgesteld. 

Zien is ingevuld, analyse volgt.  

Actie Stand van zaken per 31-12-2020 

Op dit moment wordt er gewerkt met de toetsen van 

Cito LVS. Er zijn inmiddels ook andere aanbieders op 

de markt die wellicht beter bij de visie van de school 

passen.   

Er is een voorlichting geweest van IEP LVS aan het CT. 

In maart volgt er een voorlichting aan het hele team.  

Actie Stand van zaken per 31-12-2020 

Een succesvol implementatietraject voor I.P.C., de 

methode voor thematisch werken waar het team 

afgelopen jaar voor heeft gekozen. Door scholing en 

coaching vanuit I.P.C. Nederland wordt het team hierin 

begeleid. 

In februari zijn er lesbezoeken geweest, de studiedag 

in maart kon door corona niet doorgaan. In oktober is 

er een studiedag geweest over I.P.C. en formatief 

evalueren.   

Naast de geplande scholing en coaching vanuit IPC is 

er in februari scholing geweest op het gebied van 

beeldend en IPC met aansluitend een coachingstraject. 

 

Actie Stand van zaken per 31-12-2020 

Er is een visie op de ontwikkeling van zelfstandigheid 

van de leerlingen. Wat wordt er van de leerlingen en 

de leerkrachten verwacht? 

Het team is aan de slag gegaan met 

zelfstandig werken. De uitwerking hiervan verschilt per 

Het ontwikkelteam heeft meerdere leerlijnen 

zelfstandig werken bekeken. Op de studiedag in 

februari wordt hier met het hele team mee verder 

gegaan.  
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7.5.3.3 Rekenen  

 

 

 TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN 

Op het gebied van kwaliteitszorg en onderwijs staan naast de in 2020 gestartte ontwikkelingen die hierboven 

worden weergegeven nog een aantal andere zaken centraal in ons schoolplan 2019-2023 voor de komende jaren:  

 

Onderwijsproces  

Aanbod   

- Het technisch lezen in gr. 4 t/m 8 is geanalyseerd, indien nodig is er een nieuwe methode/aanpak.  

- Er is een nieuwe schrijfmethode gr. 4 t/m 8.  

  

Zicht op ontwikkeling  

- Op basis van een diepgaande analyse van gegevens wordt het onderwijs waar mogelijk afgestemd  

  op individuele leerlingen.   

- Alle leerkrachten hebben gedegen kennis van leerlijnen en referentieniveaus.  

- Er worden door alle leerkrachten meetbare doelen gesteld in groeps- en individuele plannen.  

  

Didactisch handelen  

- De leerkrachten hebben kennis van het EDI-model en versterken de lesopbouw hierdoor.  

- De betrokkenheid van de leerlingen is groot bij alle lessen onder andere door de inzet van coöperatieve   

werkvormen.  

- Denkprocessen worden hardop verwoord door leerlingen.  

- De leerlingen kunnen reflecteren op hun eigen leerproces.  

- Het leren leren wordt gericht aangestuurd door leerkrachtgedrag.  

- De instructies en opdrachten worden waar mogelijk afgestemd op de onderwijsbehoefte van de  

  individuele leerling.  

- De leerkrachten kunnen onderzoekend en samenwerkend leren begeleiden.  

  

Samenwerking  

- Het educatief partnerschap met ouders is verder vormgegeven, ook in relatie met I.P.C.  

- Er is verdere structurele samenwerking met partners op het gebied van passend onderwijs.  

  

Toetsing en afsluiting  

- Er wordt gestuurd op referentiekaders, aansluitend op nieuwe inspectienorm.  

- We hebben onderzocht of de huidige LVS toetsen het beste aansluiten bij de onderwijsvisie van de school.  

klas. Om de zelfstandigheid van kinderen optimaal te 

stimuleren is een doorgaande lijn nodig.  

Actie Stand van zaken per 31-12-2020 

Er is een nieuwe methode voor rekenen/wiskunde 

gekozen, passend bij de visie en de populatie van de 

school. Zie ook 7.5.2. over de resultaten op de 

eindtoets wat betreft rekenen. Er is een 

implementatietraject voor de nieuwe methode. 

Er is gekozen voor Pluspunt. Wat betreft 

implementatie is er aandacht geweest voor deze 

nieuwe rekenmethode op de studiedag in oktober. Er 

zijn ervaringen uitgewisseld en verbeterpunten 

geïnventariseerd. Op de startvergadering gaf er een 

rekenexpert van de OBD uitleg. Zij komt weer op 

de studiedag in februari.  
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Onderwijsresultaten  

Resultaten  

- De resultaten worden getoetst aan de referentieniveaus.    

  

Sociale en maatschappelijke competenties  

- Er worden doelen gesteld n.a.v. jaarlijkse analyse Zien.   

- Het aanbod op het gebied van sociale en maatschappelijke competenties wordt gemeten aan de  

  hand van duidelijke doelen en meetmomenten.  

  

Kwaliteitszorg en ambities  

Kwaliteitszorg  

- Het format groepsbesprekingen wordt structureel ingezet. Voor een groepsbespreking vinden altijd  

  klassenbezoeken door de IB-er plaats.   

- Er is een tweejaarlijkse analyse van de resultaten op schoolniveau aan de hand van reflectieve  

  vragen, samen met het team.   

- De kwaliteitskalender wordt jaarlijks geëvalueerd en indien nodig aangepast.   

 

  LEERLINGEN 

7.7.1 Aantal leerlingen 

Op 1 oktober 2020 telde de school 238 leerlingen. Voor de toekomst wordt een stabiel aantal leerlingen verwacht, 

gemiddeld 238. De vraag is groter dan het aanbod. De gemiddelde schoolweging van Icarus (voormalige 

leerlinggewichtenregeling) is over 2018 – 2020 22,17.  

 

Prognose aantal leerlingen per 1 oktober de komende jaren:  

 

Leeftijd 2020 2021 2022 2023 2024 

4 Jaar 30 30 26 28 30 

5 Jaar 33 30 30 28 28 

6 Jaar 27 33 30 30 29 

7 Jaar 31 27 33 30 30 

8 Jaar 31 31 27 33 30 

9 Jaar 30 31 31 27 33 

10 Jaar 33 30 31 31 27 

 11 Jaar 20 26 30 31 31 

12 Jaar 3 0 0 0 0 

Totaal 238 238 238 238 238 
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7.7.2 Eindtoets 

 

Conclusie: Het eindtoetsniveau is in 

de afgelopen jaren ruim boven de 

huidige en toekomstige norm 

(referentieniveau en gemiddelde 

score).  

NB. In schooljaar 2019-2020 is er 

vanwege de coronacrisis geen 

eindtoets afgenomen. 

 

De leerlingen van Icarus stromen 

meestal uit naar de volgende scholen 

van het voortgezet onderwijs:  

Stedelijk Gymnasium, Sancta Maria 

college, Coornhert Lyceum in 

Haarlem, Gertenbach-college in Zandvoort, Montessori-college in Aerdenhout en het Hageveld college in 

Heemstede. De scholen van het voortgezet onderwijs koppelen de resultaten terug naar de basisschool. De oud-

leerlingen doen het goed in het vervolgonderwijs.  

 

 

Vanaf schooljaar 2020-2021 beoordeelt de inspectie niet meer op gemiddelde eindtoetsgegevens maar op 

referentieniveaus. De referentieniveaus zijn onderverdeeld in:  

• 1F voor taal en rekenen (in principe voor alle leerlingen);   

• 1S voor rekenen;  

• 2F voor taal.  

Op basis van je schoolweging bepaalt de inspectie hoeveel procent van de leerlingen dat hogere niveau 1S/2F moet 

halen op de eindtoets in groep 8. Op Icarus is dat qua inspectienorm 61,1% en qua streefgetal (benchmark) 70,7%. 

De afgelopen jaren hebben we het volgende gescoord op 1S/2F:  

Schooljaar lln 2F Lezen 2F Taalverzorging 1S Rekenen 1S/2F % ≧ TL/HAVO advies 

2016-2017 28 42,9 % 17,9 % 53,6 % 38,1 % 93 % 

2017-2018 30 76,7 % 43,3 % 73,3 % 64,4 % 87 % 

2018-2019 31 93,5 % 64,5 % 54,8 % 70,9 % 97 % 

Qua taalverzorging zitten wij dus net boven de norm en qua rekenen er twee van de drie jaar onder. 

Verbeterdoelen zijn opgenomen in het jaarplan 2020-2021.  
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7.7.3 Passend Onderwijs 

De uitvoering van de wet passend onderwijs bepaalde in 2020 grotendeels de agenda van het 
Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Zuid Kennemerland , waar ook Icarus bij aangesloten is. Met name de 
monitoring op de ingezette weg (o.a. de inzet van het expertteam en ondersteuningsteam, de voorzieningen voor 
kinderen met gedragsproblemen en de voorzieningen voor kinderen met een hoge begaafdheid) wordt 
nauwlettend gevolgd.  
 

Er ligt een duidelijk visie op leerlingenzorg op Icarus. De doelen en interne zorgprocedures zijn allemaal voldoende 

vastgelegd in het zorgplan en ondersteuningsprofiel. We zetten onze ondersteuningsmiddelen gericht in. De 

middelen vanuit het samenwerkingsverband waren in 2020 € 81.579, --.  

De besteding van de ondersteuningsmiddelen in 2020 vrijgemaakt t.a.v. zorgondersteuning zijn als volgt ingezet: 

• Onderwijsassistenturen op school ten behoeve van leerlingen met OPP 

• Inkopen psychologische en dyslexie-onderzoeken. 

• Het inzetten van preventieve zorg (PAB). 

• Uitbreiding orthotheek.  

• Uitbreiding toets arsenaal (Cito). 

• Scholing leerkrachten. 

• NT2 ondersteuning. 

Doordat wij relatief grote klassen hebben, is de inzet van onderwijsassistenten onontbeerlijk. Extra aandacht voor 
leerlingen met leer- en gedragsproblemen kan door hen of door de leerkracht op het moment dat de 
onderwijsassistent de rest van de groep overneemt gegeven worden. Door het inkopen van onderzoeken krijgen we 
meer zicht in de leerbehoeftes van onze zorgleerlingen. Bij het inzetten van preventieve zorg kan een verergering 
van de problematiek regelmatig voorkomen worden.  
 

7.7.4 Onderwijsachterstanden 

Het doel van deze regeling is door middel van subsidieverstrekking een bijdrage te leveren aan het voorkomen en 

bestrijden van onderwijsachterstanden bij kinderen van 0 t/m 12 jaar. Het gaat hierbij om kinderen met een 

achterstand of een risico op een achterstand in de Nederlandse taal. Het gaat hierbij niet om kinderen met een 

achterstand vanwege een specifieke leerstoornis of taalontwikkelingsstoornis. Onze school krijgt geen extra 

middelen voor onderwijsachterstanden. Wel is er een klein aantal leerlingen met NT2 achtergrond, deze krijgen 

intern begeleiding door onze onderwijsassistenten en ook is er externe ondersteuning vanuit ons budget Passend 

onderwijs ingezet. 

 

 DUURZAAMHEID 

Bij Icarus staat duurzaamheid niet voortdurend expliciet op de voorgrond, maar we leveren wel een bijdrage op dit 

gebied. Door ons onderwijs leren wij onze leerlingen beter te functioneren in onze samenleving. Daarnaast 

besteden we aandacht in de lessen aan verantwoord omgaan met mensen en natuurlijke hulpbronnen, natuur en 

milieu. 

 

Energiebesparing is een punt van blijvende aandacht. We hebben als maatschappelijke instelling de plicht 

verantwoord te ondernemen. Hetgeen betekent dat we kritisch zijn op de bedrijven met wie we samenwerken en 

dat wij ons telkens de vraag stellen of we integer en verantwoord offreren. Ons gedrag moeten we altijd kunnen 

verantwoorden in het licht van onze maatschappelijke opdracht. 

 

In december 2017 startte er een groepje leerlingen, ouders en teamleden onder de noemer 'Samen duurzaam'. 

Inmiddels zijn we een aantal klimaatgesprekken, activiteiten en bijeenkomsten verder. We hebben zelfs een nieuwe 

naam: 'iCare'. Dankzij deze werkgroep zijn er de volgende acties ondernomen: In de hal staan planten die energie 

opwekken (Plant-E), er zijn mogelijkheden onderzocht voor het plaatsen van zonnepanelen, er is overleg geweest 
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met de Gemeente, afdeling duurzaamheid, over aardgasvrije school en fris binnenklimaat.  

 

Voor de toekomst staat het uitbreiden van de duurzaamheidsmaatregelen op het programma met als start de 

aanschaf van meer zonnepanelen, indien mogelijk voldoende om alle energie zelf op te wekken. 

 

 INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS  

 

In december 2019 en januari 2020 heeft er een onderzoek volgens het inspectiekader PO 2017 plaatsgevonden door 

twee inspecteurs. Het onderzoek richtte zich op bestuursniveau op de gebieden Kwaliteitszorg, kwaliteitscultuur, 

Verantwoording en dialoog en Financiën. Hierna vond er een verificatieonderzoek op school plaats waarbij er een 

oordeel is gegeven voor de gebieden Aanbod, Pedagogisch klimaat, Resultaten en Sociale en Maatschappelijke 

competenties. In de samenvatting van het inspectierapport staat het volgende: 

 

‘Wat gaat goed? 

 

De directie heeft zicht op de onderwijskwaliteit op basisschool Icarus en onderneemt actie om deze waar nodig te 

verbeteren. De visie van de school wordt breed gedragen en leidt tot een breed aanbod voor de leerlingen. Hierbij 

staat centraal dat leerlingen leren zelfstandig te zijn met respect voor elkaar en de wereld om hen heen. Dit wordt op 

de school gerealiseerd in een prettig, leerondersteunend klimaat. De school kan nu en in de nabije toekomst voldoen 

aan de financiële verplichtingen om het onderwijs te verzorgen. 

 

Wat kan beter? 

 

De aansturing van de school is gewijzigd van een uitvoerend bestuur bestaand uit ouders van de school naar een 

aangestelde directie. Hierbij is het idee dat het bestuur een toezichthoudende rol op zich neemt. Hoe dit precies zal 

worden ingevuld is nog onduidelijk. Het personeelsbeleid is onlangs voortvarend door de nieuwe directie opgepakt, 

maar dit moet verder uitgewerkt worden. De interne toezichthouder moet de invulling van zijn taak verder 

ontwikkelen. Het opgestelde toezichtkader kan versterkt worden door concrete doelen op het gebied van 

onderwijskwaliteit erin op te nemen. Hierdoor kan de directie ook beter verantwoording afleggen over het behalen 

van deze doelen. In het jaarverslag kan de intern toezichthouder aandacht besteden aan de doelmatigheid van de 

bestedingen en hoe zij daar toezicht op houdt. Ook kan in het jaarverslag beter omschreven worden hoe de middelen 

passend onderwijs besteed worden.’ 

 

Op schoolniveau zijn Aanbod en Pedagogisch klimaat met een Goed beoordeeld. 

 

Resultaten kreeg een Voldoende. De toetsresultaten zijn niet op alle gebieden op het niveau dat je van deze 

populatie mag verwachten. Ook Sociale en maatschappelijke competenties werd met Voldoende beoordeeld. De 

inspectie gaf aan dat de doelen op dit gebied scherper en meetbaarder kunnen worden neergezet, waardoor de 

school beter zicht krijgt of het brede aanbod op dit gebied ook de gewenste opbrengst heeft. 

Op bestuursniveau zijn alle onderdelen met een Voldoende beoordeeld, waarbij Kwaliteitszorg en Kwaliteitscultuur 

richting Goed gaan.  

De aanbevelingen van de inspectie zijn meegenomen in het jaarplan 2020-2021 en in het schoolplan 2020-2023. 

 

8 PERSONEEL 

 PERSONEELSBELEID 
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Op Icarus staat niet alleen de ontwikkeling van de leerlingen, maar ook van de medewerkers op Icarus centraal. 

Binnen het primair onderwijs is het namelijk een voortdurende uitdaging om steeds te anticiperen op de 

veranderingen en ontwikkelingen in de maatschappij.  

 

Om dit op de juiste manier te doen is het nodig dat alle collega’s in gezamenlijkheid werken aan de gestelde doelen. 

Daarbij staat de leerkracht centraal, hij of zij doet ertoe. Zij vervullen in de school namelijk een cruciale rol bij het 

realiseren van de onderwijsdoelen. Daarbij geeft de directie, met het oog op de toekomst, ontwikkelingen in de 

omgeving, een plek binnen de organisatie aan deze doelen. De dialoog over het personeelsbeleid vindt plaats 

middels teamvergaderingen, de gesprekcyclus en overleg met MR. 

 

Personeelsbeleid en personeelsmanagement zijn van essentieel belang om ervoor te zorgen dat iedereen die 

werkzaam en of betrokken is op Icarus, samenwerkt aan deze gestelde doelen. In het jaarplan zijn de volgende 

zaken opgenomen: 

8.1.1 Professionalisering 

8.1.2 Functieboek 

 

 

 KERNGEGEVENS PERSONEEL 

8.2.1 Kengetallen 

Kengetal 2017 2018 2019 2020 

Medewerkers (in FTE) 22,1 21,3 19,1 21,0 

Mannelijke 

medewerkers (FTE) 14,3 16,2 16,5 14,9 

FTE gemiddeld 14,67 14,56 13,16 14,0 

Leerlingaantal 234 235 231 238 

Managementratio 6,9% 6,9% 2,9% 5,8% 

OOP-ratio 21,4% 21,8% 24,7% 23,7% 

OP-ratio 67,2% 66,7% 67,5% 65,8% 

Parttime-ratio (jaar) 64,3% 61,2% 59,0% 63,8% 

 

Actie Stand van zaken per 31-12-2020 

De nieuwe leerkrachten hebben scholing gehad 

over minimaal de volgende onderwerpen:  

Begrijpend lezen, filosoferen met kinderen, 

Vreedzaam, I.P.C.  

 

Er is scholing geweest over I.P.C. en begrijpend lezen. 

Filosofie is uitgesteld naar maart vanwege de 

coronamaatregelen.  

Er is een professionaliseringsplan voor het hele team 

opgesteld.  

Er ligt een conceptplan, dit moet nog naar het CT en de 

MR.   

Actie Stand van zaken per 31-12-2020 

Het functieboek is vier jaar geleden vastgesteld en 

moet geëvalueerd en indien nodig herzien worden.  

Dit wordt vervolgd in 2021 
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Het aantal mannen is onder het landelijk gemiddelde van 17,4%. Leerlingenaantallen blijven nagenoeg stabiel, 

evenals de verhouding tussen onderwijsondersteuning en leerkrachten. Het OOP-ratio is in 2019 iets verhoogd 

dankzij de inzet van extra ondersteuningsmiddelen. Door een kleine groei in leerlingen aantal is het OOP- en OP-

ratio ten opzichte van het aantallen leerlingen in 2020 iets verlaagd.  

De belangrijkste wijziging op personeelsgebied in 2020 is het beëindigen van de inhuur van de conciërge en een 

klassenassistent via Paswerk. Deze functies zijn vervolgens in de formatie opgenomen.  

 

8.2.2 Leeftijdsverdeling 

 

 

 
 

Er is een stijging van het aantal medewerkers van 60+ en 25 – 34 jaar. 

De groepen 35-44 jarigen en 55+ zijn hoog op Icarus ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Er zijn weinig 

medewerkers jonger dan 35 jaar. 

 

 

 

8.2.3 Functiemix 
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De functiemix: Het aantal L11 leerkrachten ligt met een gemiddelde van de laatste 12 mnd van 43,62% boven het 

landelijk gemiddelde van 28,1% (2019), en tevens boven het landelijk streefdoel van 40 %. 

 

8.2.4 Verzuimoverzicht 

 

 

De ziekmeldingsfrequentie ligt boven het landelijk gemiddelde, maar in de loop van 2019 is het 

ziekteverzuimpercentage sterk gedaald. Oorzaak van het ziekteverzuim lag voornamelijk bij langdurig verzuim van 3 

medewerkers.  

In 2020 is er vooral veel kortdurend ziekteverzuim geweest vanwege het testbeleid corona. Er is sprake van één 

langdurig zieke. De verwachting is dat het gemiddelde ziekteverzuim lager dan 4 % zal blijven. 

Kengetal 2017 2018 2019 2020 

Aantal Medewerkers 26 27 25 29 

Medewerkers met verzuim 12 17 12 17 

Medewerkers zonder verzuim 14 10 13 12 

Percentage nulverzuim 54% 37% 52% 41% 

Gemiddelde ziekteverzuimduur 9,86 31,83 14,12 12,22 

Ziektepercentage 6,53 7,18 2,26 2,49 
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 TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN 

Op het gebied van personeelsbeleid staat het komende jaar een verdere uitwerking van structurele 

‘professionalisering’ centraal. Ook wordt het functieboek verder beschreven. Icarus is op weg naar een lerende 

organisatie, dit wordt verder uitgebouwd door duidelijke expertrollen in de school. Door het Nationaal Programma 

Onderwijs, dat onlangs bekend is gemaakt zou het kunnen zijn dat de formatie tijdelijk wordt uitgebreid. Op lange 

termijn blijft deze echter stabiel.  

 

9 HUISVESTING 

 

 HUISVESTINGSBELEID 

Op het gebied van huisvesting wordt er al jarenlang gewerkt met BK-ingenieurs. Zij zijn in 2017 overgegaan in OCS 

maatschappelijk vastgoed. Er wordt gewerkt met OCS-planner, een webbased meerjarenonderhoudspakket 

bedoeld voor het plannen en beheren van alle onderhoud: dagelijks- en meerjaren-, maar ook voor het financieel 

beheren van de inkomsten en uitgaven voor huisvesting op lange termijn. Deze planner biedt ondersteuning bij de 

keuzes die het bestuur, als financieel verantwoordelijke, moet maken tussen onttrekken uit een voorziening 

onderhoud of investeren en daarna afschrijven. Op basis hiervan is er een 10-jarig MJOP opgesteld. Dit 

meerjarenonderhoudsplan is de basis voor de meerjarenbegroting op huisvesting.  

Er is in 2020 het volgende groot onderhoud uitgevoerd: LED verlichting gymzaal, vervanging vloeren van groepen 3, 

4, 5 en de gang naar het yogalokaal, schilderen hal en dicht maken scheidbare wanden, nieuwe trap naar vide in 

groep 3 en extra ventilatieroosters gymzaal.  

 Er is een inspectie geweest door de brandweer, van het schoolplein en van de elektrische installaties. Uit de 

inspectie van het schoolplein kwamen enkele onvolkomenheden, deze zijn aangepakt. Uit het bezoek van de 

brandweer kwam ook een verbeterpunt, dit is uitgevoerd. 

 

 KERNGEGEVENS HUISVESTING 

 

Huisvesting 2018 2019 2020 

Energiekosten per leerling 81 84 85 

Energielasten 18909 19324 20274 

Huisvestingslasten per leerling 424 482 440 

 

Zowel de huisvestingskosten per leerling als de energiekosten per leerling zijn in 2020 ongeveer gelijk aan de 

vergelijkingsgroep (resp. 85 en 437). 

 ONTWIKKELINGEN 

In 2017 is er een start gemaakt bij de gemeente Heemstede voor een lange termijnvisie op huisvesting met het 

Integraal HuisvestingsPlan (IHP). Het plan omvat alle scholen van Heemstede, met een overzicht van wanneer een 

school voor renovatie of nieuwbouw in aanmerking komt. Het definitieve IHP is in december 2019 vastgesteld. 

Onze school staat daarbij op een van de laatste plaatsen, hetgeen betekent dat wij pas over tien tot 20 jaar aan de 

beurt zijn. Het is daardoor extra belangrijk de onderhoud van het huidige gebouw de komende jaren zorgvuldig te 
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plannen en uit te voeren. 

In 2020 is er onderzoek gestart naar de ventilatie in de school. De ventilatie voldoet aan de eisen van het 

bouwbesluit 2012, maar doordat er alleen sprake is van natuurlijke ventilatie is er sprake van temperatuur- en 

tochtproblematiek. Er is een Rijkssubsidie beschikbaar om dit aan te pakken. Samen met de gemeente en 

onderhoudsbedrijf OCS worden de mogelijkheden en wensen van Icarus onderzocht.  

10 FINANCIËN 

 

 KERNCIJFERS 

Resultaat over 2020 

 

De Stichting heeft over 2020 een positief resultaat gehaald van € 135.328. Dit resultaat wordt toegevoegd aan de 

algemene reserve. 

 

Het totaal van de baten is gestegen met €47.000 ten opzichte van de baten van 2019.  

• Er is een stijging van overheidsfinanciering voornamelijk vanwege de vermeerdering in leerlingaantal.  

• De overige baten zijn gedaald door gemist inkomen wat betreft gebouwverhuur tijdens de coronacrisis en 

door minder betaalde ouderbijdrage.  

 

Het totaal van de lasten is gestegen met €49.000 ten opzichte van 2019 tot €1.415.000. 

• De personele lasten stegen met €61.000 door de invoering van de nieuwe CAO. 

• De afschrijvingslasten zijn iets lager dan het jaar ervoor en dan begroot, voornamelijk omdat de nieuwe 

rekenmethode minder duur bleek.  

• De huisvestingslasten zijn €6.000 minder dan in 2019 voornamelijk doordat de schoonmaakkosten lager 

zijn door een nieuw schoonmaakcontract. 

• De overige instellingslasten zijn €4.000 minder dan in 2019 en €23.000 minder dan begroot. Dit is 

voornamelijk ontstaan door minder hogere lasten van activiteiten en excursies, administratie en bestuur 

en-beheerskosten. 

 

 FINANCIËLE POSITIE EN KENGETALLEN 

De financiële positie van de Stichting en de ontwikkelingen in baten en lasten treft u aan in onderstaande 

overzichten. De gegevens zijn ontleend aan de in de jaarrekening opgenomen balans en rekening van baten en 

lasten. Bedragen in duizenden euro’s. 
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10.2.1 Verkorte resultatenrekening 

 

Stichting Basisschool Icarus 
Heemstede   Realisatie  Begroot  Realisatie 

Verkorte resultatenrekening (x € 
1.000)   2020  2020  2019 

       

Ministerie OCW   1.459  1.419  1.397 

Overige overheidsbijdragen   23  21  22 

Overige baten   69  69  77 

Totaal baten   1.551  1.509  1.496 

     

Personele lasten   1.091  1.150  1.030 

Afschrijvingen   43  44  45 

Huisvestingslasten   105  112  111 

Overige instellingslasten   176  199  180 

Doorbetalingen aan schoolbesturen   0  0  0 

Totaal lasten   1.415  1.505  1.366 

     

Saldo baten en lasten   136  4  130 

Financiële baten   0  1  0 

Exploitatieresultaat   136  5  130 

     

   Realisatie  Begroot  Realisatie 

Kengetallen (baten en lasten)   2020  2020  2019 

Personele lasten in % van totale 
lasten   77,1%  76,4%  75,4% 

Verhouding rijksbijdrage / totale 
baten   94,1%  94,0%  93,4% 

Resultaat in % van totale baten   8,8%  0,3%  8,7% 

     

Mutaties Expl 2020  In % van  Expl 2020  In % van 

Baten en lasten 2020 Bgr 2020  bgr 2020  Expl 2019  expl 2019 

      

Ministerie OCW 40 (v) 3%  62 (v) 4% 

Overige overheidsbijdragen 2 (v) 10%  1 (v) 5% 

Overige baten 0 (n) 0%  -8 (n) -10% 

Totaal baten 42 (v) 3%  55 (v) 4% 

       

Personele lasten -59 (v) -5%  61 (n) 6% 

Afschrijvingen -1 (v) -2%  -2 (v) -4% 

Huisvestingslasten -7 (v) -6%  -6 (v) -5% 

Overige instellingslasten -23 (v) -12%  -4 (v) -2% 

Doorbetalingen aan schoolbesturen 0  0%  0  0% 

Totaal lasten -90 (v) -6%  49 (n) 4% 

       

Financiële baten -1 (n) -25%  0 (n) 0% 

Exploitatieresultaat 131 (v)   6 (v)  
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10.2.2 Verkorte balans 

Stichting Basisschool Icarus 
Heemstede    Balans  Balans 

Verkorte balans (x € 1.000)    31-12-2020  31-12-2019 

     

Activa     

Materiële vaste activa    199  213 

Financiële vaste activa    0  0 

Vorderingen    104  85 

Liquide middelen    527  377 

Totaal    830  675 

     

Passiva     

Eigen vermogen    463  327 

Voorzieningen    210  196 

Schulden lang    0  0 

Schulden kort    157  152 

Totaal    830  675 

     

Mutaties     Toename (t)  31-12-2020 

     afname (a)  31-12-2019 

       

Materiële vaste activa     (a)  -14 

Financiële vaste activa     (t)  0 

Vorderingen     (t)  19 

Liquide middelen     (t)  150 

Totaal     (t)  155 

      

Eigen vermogen     (t)  136 

Voorzieningen     (t)  14 

Schulden lang     (t)  0 

Schulden kort     (t)  5 

Totaal     (t)  155 

     

Kengetallen    2020  2019 

Liquiditeitsratio    4,02  3,04 

Solvabiliteitsratio (excl. voorzieningen)    56%  48% 

Solvabiliteitsratio (incl. voorzieningen)    81%  77% 

Huisvestingsratio    7,6%  8,3% 

     

Signaleringswaarde Eigen Vermogen     

Totaal eigen vermogen     462.583   
Privaat eigen vermogen     521.836   
Feitelijk eigen vermogen     -59.253   
Normatief eigen vermogen     506.609   
Mogelijlk bovenmatig eigen vermogen     -     
     

Ratio eigen vermogen     (0,12)  
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10.2.3 Kengetallen 

 

Aan de balans en rekening van baten en lasten kunnen de onderstaande kengetallen worden ontleend. Zij kunnen 

verder inzicht geven in de gevolgen van het gevoerde beleid over het boekjaar en waardoor het beeld uit de 

jaarrekening kan worden verduidelijkt. Voor een uitgebreid overzicht van relevante kengetallen verwijzen wij u naar 

de betreffende pagina in de jaarrekening. 
       
       

Kengetallen     2020  2019  Streefwaarde 
       

Liquiditeit       

(Vlottende activa / kortlopende 
schulden)      4,03    3,05   > 1 

       

De liquiditeit geeft aan in hoeverre de organisatie op korte 
termijn aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen. De 
liquiditeitspositie geeft de situatie per 31 december weer; er is 
dus sprake van een momentopname.    
       

Solvabiliteit       

(Eigen vermogen -excl. voorzieningen- / 
totale passiva)     0,56  0,48  > 0,3 

       

De solvabiliteit geeft de mate aan waarin de organisatie in staat is 
aan al haar financiële verplichtingen te voldoen. De solvabiliteit 
geeft de verhouding tussen eigen vermogen en vreemd vermogen 
aan. 

 

   
       

Solvabiliteit 2       

(Eigen vermogen -incl. voorzieningen- / 
totale passiva)     0,81  0,78  > 0,4 

       

Rentabiliteit       

(Resultaat / totale baten)     8,79%  8,66%  0% 
       

De rentabiliteit geeft de winstgevendheid van de organisatie aan 
uitgedrukt in een percentage van de totale baten. 

 

   
       

Weerstandsvermogen       

(totale reserves -/- MVA / totale baten * 
100%)     17,07%  7,62%  >5% 

       

Het weerstandsvermogen geeft de mate aan waarin de 
organisatie in staat is om financiële tegenvallers met eigen 
middelen op te vangen. 

 

   
       

Huisvestingsratio       

(huisvestingslasten + afschr. 
Gebouwen)/totale lasten         

       

De huisvestingsratio geeft het aandeel huisvestingslasten aan in 
de totale lasten. 

 

7,59%  8,32%  < 10% 
        

Personele lasten /  totale lasten * 100%     77,13%  75,41%  85% 
       

Dit kengetal geeft het percentage weer van de personele lasten 
ten opzichte van de totale lasten. 

 

   
       

Materiële lasten /  totale lasten * 100%     22,87%  24,59%  15% 
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Dit kengetal geeft het percentage weer van de materiële lasten 
ten opzichte van de totale lasten. 

 

   
 

 

 

10.2.4 Samenvatting 

 

Beleidsterrein Kengetal 2018 2019 2020 

Financiën Afschrijvingslasten per leerling 175 194 180 

 Overige lasten per leerling 844 778 739 

 Personele lasten / totale kosten  77 75 77 

 Personele lasten per leerling 4714 4461 4584 

 Totale lasten per leerling 6157 5915 5945 

 Rijksbijdragen / totale baten 95 93 94 

Huisvesting Energiekosten per leerling 81 84 85 

 Energielasten 18909 19324 20274 

 Huisvestingslasten per leerling 424 482 440 

Leerlingen Aantal gewichten leerlingen 1 1 n.v.t. 

 Aantal onderbouwleerlingen 121 115 121 

 Aantal leerlingen 235 231 238 

Personeel Aantal leerlingen per FTE OP 24 26 26 

 Formatie 14,5 13,1 14 

 FTE OP / leerlingratio 66,7 67,5 65,8 

 OOP ratio 21,8 24,7 23,7 

 Parttimer ratio 61,9 57,9 63,8 

 Management-ratio 6,9 2,9 4,8 

 Ziekte % 7,18 2,26 2,49 
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10.2.5 Benchmark 

 

De vergelijkingsgroep betreft alle basisscholen in Nederland. 

Het weerstandsvermogen en het leerlingaantal per FTE onderwijspersoneel liggen buiten de vergelijkingsgroep. In 

deze benchmark is bij het weerstandsvermogen geen rekening gehouden met de liquide middelen van de 

steunstichting. Indien wel meegenomen, is het weerstandsvermogen rond de 16,7 %.  

De hogere OOP-ratio is in samenhang met de lagere OP-ratio, een bewuste keuze in het formatiebeleid.  

Het leerlingaantal per FTE is afwijkend van de norm vanwege de grootte van de groepen (rond de 30 leerlingen). 

 

 TOELICHTING OP DE CIJFERS EN HET GEVOERDE BELEID  

10.3.1 Allocatie van middelen 

Uitgangspunten voor het verdelen van de middelen zijn: 

• Zoveel mogelijk middelen toedelen aan het directe onderwijsproces. 
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• Omdat de school een eenpitter is, zijn er geen bovenschoolse middelen nodig. Wel zijn er bestuurskosten 

en administratiekosten voor ons administratiekantoor. Deze bedragen samen €38.084 

• Middelen uit de ouderbijdragen komen ten goede aan alle leerlingen. 

Besluitvorming over het toedelen van de middelen vindt plaats middels het overleg met de MR, die adviesrecht 

heeft over de meerjarenbegroting en instemt met de begroting van de middelen uit de ouderbijdrage. Het resultaat 

van 2020 is + €136.328. Begroot was een positief resultaat van €4.056. Het verschil is te verklaren door een 

optelsom van verschillende posten. 

Zo is het budget van overige personele lasten veel minder aangesproken dan begroot. Er is veel minder inhuur 

geweest van externen omdat dit een groot deel van het jaar door de coronacrisis niet goed mogelijk of niet 

wenselijk was. Ook op het gebied van huisvestingslasten en afschrijvingen is er iets minder uitgegeven dan begroot.  

Daarnaast zijn de baten €41.585 meer dan begroot, vooral dankzij een aanvulling van het Rijk naar aanleiding van 

de nieuwe CAO. 

10.3.2 Investeringen  

In 2020 zijn de volgende investeringsuitgaven gedaan: een nieuwe rekenmethode voor groep 3 t/m 8, 

ontwikkelingsmateriaal voor de kleutergroepen, nieuwe kasten voor groep 3, 4 en 7 en nieuwe materialen in de 

gymzaal. 

Er staan in 2021 twee investeringen in het schoolgebouw gepland namelijk zonnepanelen en ventilatie voor de 

hogere groepen, indien we de Rijkssubsidie voor ventilatieaanpak kunnen ontvangen. 

De investeringen op het gebied van inventaris betreft de komende jaren een jaarlijks bedrag voor de gymzaal, 

nieuwe kasten voor groep 5, 6 en 8 in 2021 en mogelijk vervangen speeltoestellen op het schoolplein in 2022.   

Qua leermiddelen staat er een nieuwe aanvankelijk leesmethode gepland in 2021, in 2022 staat een tweede ronde 

ontwikkelingsmaterialen voor de kleuters, in 2023 een nieuwe schrijfmethode en in 2024 een nieuwe 

taalmethode.   

De uitgaven vanuit het meerjarenonderhoudsplan vallen niet onder investeringen, maar komen uit de voorziening 

groot onderhoud. 

10.3.3 Prestatiebox 

Het huidige bestuursakkoord bouwt voort op de ingeslagen weg van kwaliteitsverbetering van de afgelopen jaren, 

die ingezet is met het Bestuursakkoord PO van januari 2012. Tevens wordt invulling gegeven aan de ambities die 

zijn geformuleerd in het Regeerakkoord en zijn beschreven in het Nationaal Onderwijsakkoord. Het akkoord sluit 

aan bij de Lerarenagenda en het programma Cultuureducatie met kwaliteit van de minister en staatssecretaris van 

OCW. Het akkoord bevat de volgende vier actielijnen: 1. Talentontwikkeling door uitdagend onderwijs 2. Een brede 

aanpak voor duurzame onderwijsverbetering 3. Professionele scholen 4. Doorgaande ontwikkellijnen. 

Het subsidiebedrag van de prestatiebox van € 47.035,- is in 2020 besteed aan: Cultuureducatie: € 18.000; 

Professionalisering directie en leerkrachten: € 5762,- extra onderwijsleerpakket talentontwikkeling, rekenen, taal 

en ICT: € 23.273,-  

10.3.4 Werkdrukverlagingsgelden 

Samen met de MR is een plan geschreven voor besteding van de werkdrukmiddelen. Met instemming van het hele 

team is vervolgens gekozen voor het inzetten van de werkdrukmiddelen (€50.838,48 ) ten behoeve van extra 

ondersteuning. De werkdrukverlagingsgelden zijn uitgegeven aan salariskosten: extra formatie 0,7 fte 

onderwijsassistentes (€31.684,-), extra inhuur klassenassistente (€ 3465,-) en inhuur conciërge (€15.700). De 

meerkosten zijn bekostigd vanuit de reguliere lumpsum. Naast financiële maatregelen is ook nagedacht over 

vermindering van taakbelasting. Met het team is een werkverdelingsplan 2020-2021 opgesteld en na goedkeuring 

van de MR vastgesteld. 

10.3.5 Convenantgelden 2019 

In december 2019 zijn er convenantgelden uitgekeerd aan alle besturen. Voor stichting Icarus was dit een bedrag 

van €19.736,64. Bij het afsluiten van de CAO 2019-2020 in dezelfde maand, is vastgesteld dat er een extra uitkering 

aan alle medewerkers in de vorm van een eenmalig bedrag van €875 euro naar rato van de werktijdfactor zou 
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worden uitgekeerd en een eenmalige uitkering van 33% van het maandsalaris van januari 2020. Voor Icarus ging het 

hier om een totaal bedrag van €23.160,37. Hier is het convenantgeld voor ingezet.  

10.3.6 Mogelijk bovenmatig eigen publiek vermogen 

Op Icarus is er geen sprake van bovenmatig eigen publiek vermogen, maar een negatieve publieke algemene 

reserve van - €59.253,-. Deze negatieve reserve wordt volgens de meerjarenbegroting eind 2021 opgeheven, 

waarna er een publiek vermogen kan worden opgebouwd dat onder de door de inspectie gestelde norm van 

€518.574 voor Stichting Icarus zal blijven.  

Signaleringswaarde eigen vermogen  Aanschafwaarde Bedrag 

Gebouwen   48.375   30.718  

Boekwaarde resterende va   175.891   175.891  

omvangafhankelijke rekenfactor   
baten   
0,05* baten > 12 miljoen   1.550.707   300.000,00  

0,05- 0,1 logaritsmisch aflopend naar baten <12 miljoen en > 
3 miljoen   
300.000 bij baten < 3 miljoen   
Rekenfactor  12,4%  
Normatief eigen vermogen   506.609  

Eigen vermogen   462.583  

Privaat vermogen   521.836  

Feitelijk eigen vermogen   -59.253  

Te beoordelen vermogen t.b.v. bovenmatig   -565.862  

   

Ratio eigen vermogen   (0,12) 

 

 

11 TOEKOMST EN CONTINUÏTEIT 

 

Er is op basis van beschikbare gegevens een (meerjaren)begroting en een (meerjaren)balans opgesteld. Deze 

(meerjaren)begroting is voorgelegd door de directie aan het bestuur van de Stichting Basisschool Icarus Heemstede.  

Bij de meerjarenbegroting is o.a. uitgegaan van onderstaande prognoses voor de leerlingenaantallen en 

ontwikkelingen in de bezetting. Er zijn geen grote wijzigingen.  

 

De verwachting voor de komende 3 jaar is continuering van het huidige beleid met een sluitende begroting. 

 FINANCIËLE POSITIE 2019-2024 

 
 

Het toekomstig beleid is erop gericht om het leerlingenaantal stabiel te houden. 
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De formatie groeit het komende jaar licht vanwege uitbreiding IB en onderwijsassistentie en blijft daarna stabiel. De 

formatie is gegroeid in 2020 omdat we zowel de inhuur van een klassenassistent als van de conciërge hebben 

stopgezet en beide functies in de formatie hebben opgenomen. 

 

 
 

Bovenstaande resultatenrekening laat een jaarlijks sluitende begroting zien. Deze meerjarenbegroting is gericht op 

continuering van de huidige stand van zaken. Er zijn geen voornemens om grote wijzigingen in het beleid door te 

voeren. Eventuele exploitatieoverschotten komen ten goede aan de Algemene reserve. 

De personele lasten stijgen licht vanwege de ontwikkeling in salaristreden van de medewerkers. De afschrijvingen 

blijven nagenoeg stabiel door een stabiel investeringsbeleid. Ook de huisvestingslasten zullen stabiel blijven. In de 

overige instellingslasten is een stijging te zien in de begroting van 2021 ten opzichte van de uitgaven in 2019 en 

2020. In 2020 was er €199.000 begroot en is er minder uitgegeven dan begroot voornamelijk te wijten aan de 

coronacrisis en verminderde uitgaven op gebied van cultuur, kamp en uitjes en schoonmaak. De stijging in de 

begroting is te verklaren door een kleine stijging op verschillende posten te weten huishouding, ICT onderhoud, ICT 

licenties, raad van toezicht en administratieve lasten.  

 

 
 

Ten opzichte van de streefwaarde van 85 % zijn de personeelslasten in % van de totale lasten in de komende jaren 

lager (75,5%). Dit staat in relatie met hogere huisvestingslasten. Het aantal m² vloeroppervlakte is met ruim 2000 

m² veel meer dan in de bekostiging voor het bruto vloeroppervlak is aangegeven, namelijk 1295 m². 

 

Het onderwijskundig concept van de school behoeft veel zelfstandige werkruimte buiten de klaslokalen. Dit maakt 

huisvesting duurder, denk hierbij bijvoorbeeld aan de energiekosten. In het toekomstig beleid is daarom 

verbetering van de duurzaamheid een wederkerend onderwerp.  
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De balans laat een stabiele situatie zien, met een groeiende algemene reserve, erop gericht om in 2022 positief te 

worden. Dankzij de reserves privaat is het eigen vermogen ook op dit moment al voldoende. De steunstichting 

Stichting Icarus Heemstede zal de vordering van €521.836,- op Stichting Basisschool Icarus Heemstede niet opeisen. 

Het eigen vermogen is in 2020 gestegen van € 327.255, - naar €462.583,-  Het eigen vermogen bestaat uit 

Algemene reserve van - €59.253, - en de bestemmingsreserve privaat van € 521.836, -.  

 

 

 
Dankzij het te voeren stabiele beleid maken de kengetallen duidelijk dat de financiële situatie van Icarus ook de 

komende jaren gezond blijft. 

 

 FINANCIËLE VERSLAGGEVING 

 

11.2.1 Planning en controlecyclus 

Om de continuïteit te kunnen borgen is continuïteit op lange termijn van belang, maar ook continuïteit op korte 

termijn. Op de lange termijn gaat het vooral om de stip op de horizon (strategisch beleidsplan, financieel 

beleidsplan en schoolplan). Echter bij de korte termijn wordt er gestuurd via de planning- en control cyclus op het 

bedrijfsmatige proces. Bij Icarus bestaat de planning- en control cyclus (op hoofdlijnen) uit de volgende onderdelen 

(in chronologische volgorde van een kalenderjaar). 

• Opstellen en vaststellen jaarverslag vorig boekjaar. Dit verslag is een verantwoordingsdocument over het 

gevoerde beleid (van jaardoelen naar strategisch beleid) en de cijfermatige positie van de organisatie. In 

de planning is opgenomen dat dit gerealiseerd wordt van februari tot en met mei van een kalenderjaar.  

• Opstellen en vaststellen formatieplan volgend schooljaar. De formele vaststelling is voor 1 mei van een 

kalenderjaar. 

• Opstellen van de kwartaalrapportages door directie. In deze rapportages wordt driemaandelijks een 

financiële rapportage opgenomen met betrekking tot de staat van baten en lasten, een aantal analyses 

met betrekking tot projecten en de onderhoudsvoorziening, een forecast van de staat van baten en lasten 

voor het betreffende kalenderjaar en het verloop van de vermogenspositie van de organisatie. Daarnaast 
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bestaat deze uit een inhoudelijke rapportage van de jaardoelen met betrekking tot het strategisch 

beleidsplan en schoolplan. Het schoolplan wordt vastgesteld door het bestuur/ de raad van toezicht.  

• Opstellen meerjarig financieel beleidsplan (6 boekjaren). In dit beleidsplan wordt meteen de begroting 

voor een komend boekjaar opgesteld. Dit wordt vastgesteld door het bestuur/ de raad van toezicht en 

voorgelegd aan de medezeggenschapsraad. Planning najaar van elk kalenderjaar. 
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Interne beheersing en controle 

De begroting is een taakstellend budget, waarvoor de budgethouders gemandateerd zijn. Om de taken, 

bevoegdheden en verantwoordelijkheden bij de budgethouders neer te kunnen leggen moeten zij 

voldoende mogelijkheden hebben om informatie te krijgen over de realisatie van de begroting en moeten 

zij de lasten kunnen beheersen. 

 

Zowel de personele mutaties als de materiele mutaties (facturen) worden digitaal doorgegeven en 

verwerkt in de administratie. 

De realisatie is te benaderen via het online managementinformatiesysteem OHMiX. Hierin zijn de 

financiële gegevens te raadplegen op gebied van baten en lasten alsmede de balanspositie.  

De informatie wordt dagelijks ververst. Uiterlijk de 30
e 

van de maand is de periode tot en met de vorige 

maand volledig geboekt en is betrouwbare informatie beschikbaar. Via het online informatiesysteem is 

voor bestuur en scholen ook personele informatie beschikbaar in zowel omvang (fte’s) als in geld 

(loonkosten). Ook is zicht op verzuimcijfers en andere relevante informatie omtrent personeel.

 

12 JAARREKENING 

 

 JAARREKENING 2020 

Zie hiervoor de bijlage. 
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Stichting Basisschool Icarus Heemstede

Geconsolideerde balans na resultaatbestemming per  31 december 2020

 

1 Activa

1.1.2 Materiële vaste activa 198.917             213.298             

1.1.2.1 Gebouwen en verbouwingen 23.026 25.442

1.1.2.3 Inventaris en apparatuur 135.743 145.584

1.1.2.4 Overige materiële vaste activa 40.148 42.272

198.917 213.298

1.2.2 Vorderingen 103.857 85.032

1.2.2.2 Ministerie van OCW 68.726 58.379

1.2.2.3 Gemeenten 14.535 1.716

1.2.2.10 Overige vorderingen 10.397 16.490

1.2.2.15 Overlopende activa 10.199 8.447

103.857 85.032

1.2.4 Liquide middelen 526.759 376.501

1.2.4.2 Banken 526.759 376.501

526.759 376.501

Totaal  Activa 829.533 674.831

 31 december 2020  31 december 2019

€ €
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Stichting Basisschool Icarus Heemstede

Geconsolideerde balans na resultaatbestemming per  31 december 2020

 

2 Passiva

2.1 Eigen vermogen 462.583             327.255             

2.1.1.1 Algemene reserve -59.253 -196.067

2.1.1.3 Bestemmingsreserve (privaat) 521.836 523.322

462.583 327.255

2.2 Voorzieningen 209.646 196.089

2.2.1 Personeelsvoorzieningen 19.110 16.435

2.2.3 Voorziening groot onderhoud 190.536 179.654

209.646 196.089

2.4 Kortlopende schulden 157.304 151.487

2.4.6 Gemeenten 8.982 9.475

2.4.8 Crediteuren 10.559 11.957

2.4.9.1 Loonheffing en premies 40.923 38.690

2.4.10 Pensioenpremies 13.811 12.948

2.4.12 Overige kortlopende schulden 6.211 5.776

2.4.19 Overlopende passiva 76.818 72.641

157.304 151.487

Totaal  Passiva 829.533 674.831

 31 december 2020  31 december 2019

€ €
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Stichting Basisschool Icarus Heemstede

alsnog tonen Geconsolideerde staat van baten en lasten 2020

alsnog tonen

Realisatie Begroting Realisatie

2020 2020 2019 

In € In € In €

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen OCW 1.458.689 1.419.122 1.396.590

3.2 Overige overheidsbijdragen en subsidies 23.262 21.000 22.150

3.5 Overige baten 68.756 69.000 77.369

Totaal  Baten 1.550.707 1.509.122 1.496.109

4 Lasten

4.1 Personele lasten 1.090.948 1.150.392 1.030.434

4.2 Afschrijvingen 42.978 44.074 44.802

4.3 Huisvestingslasten 104.882 112.400 111.283

4.4 Overige instellingslasten 176.571 198.700 180.013

Totaal  Lasten 1.415.379 1.505.566 1.366.532

Saldo baten en lasten 135.328 3.556 129.577

5 Financiële baten en lasten

6.1 Financiële baten 0 500 35

Saldo financiële baten en lasten 0 500 35

Exploitatieresultaat 135.328 4.056 129.612
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Stichting Basisschool Icarus Heemstede

Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2020

€

Kasstroom uit operationele activiteiten

Saldo baten en lasten 135.328 129.577

Afschrijvingen 42.978 44.802

Mutaties werkkapitaal

- Vorderingen -18.825 26.572

- Kortlopende schulden 5.817 -25.638

Mutaties voorzieningen 13.557 39.241

178.855 214.554

Ontvangen interest 0 35

Betaalde interest 0 0

0 35

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen materiële vaste activa -28.597 -50.716

-28.597 -50.716

Mutatie liquide middelen 150.258 163.873

Beginstand liquide middelen 376.501 212.628

Mutatie liquide middelen 150.258 163.873

Eindstand liquide middelen 526.759 376.501

2020 2019

€
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Stichting Basisschool Icarus Heemstede

Geconsolideerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Activiteiten
De Stichting Basisschool Icarus Heemstede (met KvK-nummer 41225517) verzorgt onderwijs aan de bij de scholen

ingeschreven leerlingen. 

ALGEMEEN

Vergelijking met vorig jaar

Voor zover van toepassing zijn ter vergelijking de realisatiecijfers opgenomen van het voorgaande 

jaar, alsmede de cijfers van de meest recente, vastgestelde versie van de begroting van het 

verantwoordingsjaar.

Gebruik van schattingen

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het bestuur oordelen vormt en schattingen

en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de

gerapporteerde waarde van activa en passiva en van baten en lasten.

schattingen hebben betrekking op:

- de waardering van materiële vaste activa, waaronder de gehanteerde afschrijvingstermijnen;

- de verwachte onderhoudsuitgaven bij bepaling van de voorziening onderhoud;

- de bepaling van personele voorzieningen.

De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en

onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen

worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden

waarvoor de herziening gevolgen heeft.

De jaarrekening is opgesteld, uitgaande van de continuïteitsveronderstelling met inachtneming van de 

bepalingen opgenomen in de Ministeriële Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs. Hierbij wordt 

aansluiting gezocht bij de bepalingen van Boek 2 titel 9 van het Burgerlijk Wetboek en de Richtlijnen 

voor de Jaarverslaggeving waaronder Richtlijn 660 Onderwijsinstellingen. De waardering van activa en 

passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de 

desbetreffende grondslag anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen 

nominale waarde.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten worden slechts 

opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die 

hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het 

opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. De in de jaarrekening opgenomen bedragen zijn in 

hele euro's. 
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Stichting Basisschool Icarus Heemstede

Grondslagen voor de Consolidatie
In de geconsolideerde jaarrekening van Stichting Basisschool Icarus Heemstede en Stichting Icarus

Heemstede zijn de financiële gegevens verwerkt van de tot de groep behorende rechtspersonen 

waarop een overheersende zeggenschap kan worden uitgeoefend of waarover de centrale leiding 

wordt gevoerd. 

Het betreft de onderstaande rechtspersonen:

Stichting Basisschool Icarus Heemstede

Stichting Icarus Heemstede

Consolidatie vindt plaats volgens de integrale methode. Onderlinge verhoudingen en transacties

worden in de geconsolideerde jaarrekening geëlimineerd.

Belangen van derden in het vermogen en in het resultaat van groepsonderdelen zijn afzonderlijk

in de geconsolideerde jaarrekening tot uidrukking gebracht.

Vooruitzicht  financiële positie/ continuiteit

Geconsolideerd laat de stichting een algemene reserve zien van € 58.253 negatief. Daarnaast

heeft de stichting een private bestemmingsreserve van € 521.836. Het totale eigen vermogen

bedraagt € 463.583.

De ontwikkeling van de  financiële situatie volgens de meerjarenbegroting binnen Icarus maakt duidelijk

dat voor de komende jaren positieve exploitatieresultaten zijn te verwachten en op langere termijn de

algemene reserves weer positief zullen worden.

Het bestuur en de schoolleiding van Icarus zijn van mening dat een financieel perspectief kan worden

gecreëerd dat hoopvol genoemd kan worden doordat:

De meerjarenbegroting positieve exploitatieresultaten laat zien;

Structurele bezuinigingen binnen de personele, huisvestings- en overige lasten kunnen leiden tot het

verminderen van het vermogenstekort c.q. het opbouwen van de algemene reserves weer positief zullen

worden;

De verwachte leerlingaantallen stabiel blijven;

De steunstichting Stichting Icarus Heemstede de vordering van € 555.361 op Stichting Basisschool

Icarus Heemstede niet zal opeisen.

COVID-19 en continuïteit van de organisatie

De uitbraak van het Coronavirus heeft op de hele wereld een flinke impact, zo ook op het onderwijs. 

Het onderwijs wordt sinds 16 maart 2020 op afstand gegeven, wat van zowel leerlingen als collega’s flinke

aanpassingen vereist. Icarus verwacht dat de financiële gevolgen overzichtelijk zijn. De Rijksoverheid

continueert de bekostiging waardoor de salarissen aan medewerkers en vaste lasten kunnen worden 

betaald. Daarnaast komen geldstromen vrij vanuit het Rijk om onderwijskundige en bedrijfsvoering 

gevolgen het hoofd te kunnen bieden. De impact van het coronavirus op de totale financiële positie 

beïnvloedt de continuïteit van de organisatie vooralsnog niet.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingprijs onder aftrek van eventuele

investeringssubsidies, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met

bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische

levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingprijs, rekening
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Stichting Basisschool Icarus Heemstede

houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van

ingebruikneming.

Er wordt een activeringsgrens gehanteerd van € 500, investeringen onder de € 500 worden rechtstreeks ten

laste van het resultaat gebracht.

Schoolgebouwen
Het economisch eigendom van de gebouwen is in handen van de gemeente en het juridisch eigendom

berust bij het bevoegd gezag. Op terreinen wordt niet afgeschreven.

Voor kosten van periodiek groot onderhoud wordt een voorziening gevormd. Deze voorziening is

opgenomen onder de overige voorzieningen aan de passiefzijde van de balans. 

Inventaris en duurzame leer- en hulpmiddelen
Als ondergrens voor het activeren van duurzame middelen wordt een bedrag van € 500 aangehouden. Deze

ondergrens geldt per artikel of voor een groep van samenhangende artikelen.

De gehanteerde categorieën materiële vaste activa en de bijbehorende afschrijvingspercentages zijn:

Gebouwen en verbouwingen 5,00%

Meubilair 6,67% 10,00%

Inventaris en apparatuur 10,00% 12,50%

ICT 10,00% 20,00%

Leermiddelen 12,50% 20,00%

De afschrijving kan nooit over een langere periode plaatsvinden dan de technische levensduur.
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Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa
Door de instelling wordt op iedere balansdatum beoordeeld of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan

een bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn.

Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief vastgesteld.

Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het individuele actief te bepalen, wordt de

realiseerbare waarde bepaald van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort.

Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de

realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de

bedrijfswaarde. Een bijzondere-waardeverminderingsverlies wordt direct als een last verwerkt in de staat

van baten en lasten.

Financiële instrumenten

Financiële instrumenten omvatten handels- en overige vorderingen, geldmiddelen en overige

financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige te betalen posten. Financiële instrumenten

worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde, waar (dis)agio en de direct toerekenbare

transactiekosten in de eerste opname worden meegenomen. Indien de instrumenten bij de

vervolgwaardering niet worden gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van

waardeverminderingen in de staat van baten en lasten, maken eventuele direct toerekenbare

transactiekosten deel uit van de eerste waardering. Na de eerste opname worden financiële instrumenten

op de hierna beschreven manier gewaardeerd.

Handels- en overige vorderingen

Handels- en overige vorderingen worden na eerste opname gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs

op basis van de effectieve rentemethode, verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen.

Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen

Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen worden na eerste opname

gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve rekenmethode.

Afgeleide financiële instrumenten

De Stichting Basisschool Icarus Heemstede maakt geen gebruik van financiële

derivaten en beperkt de risico’s (renterisico, kasstroomrisico en kredietrisico) door gebruik te maken van

de rekening-courant en spaarrekeningen, rekening houdend met de voorwaarden uit de Regeling belenen

van 6 juni 2016 met kenmerk WJZ/800938 en de aanvulling daarop zoals opgenomen in de

regeling van 19 december 2018 met kenmerk FEZ/1402273.

Vlottende activa

Vorderingen
De grondslagen voor de waardering van vorderingen zijn beschreven onder het onderdeel

“financiële instrumenten”.

Liquide middelen
De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld in de toelichting op de balans, ter vrije

beschikking van het bevoegd gezag en worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Liquide middelen die niet ter directe beschikking staan worden verwerkt onder de vorderingen. Liquide

middelen die gedurende langer dan 12 maanden niet ter directe beschikking staan van het bevoegd

gezag worden verwerkt onder de financiële vaste activa.
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Eigen Vermogen

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

wordt opgebouwd uit resultaatbestemming van overschotten die ontstaan uit het verschil tussen de baten

en lasten. Deze reserve dient ter dekking van eventuele toekomstige exploitatietekorten.

Reserves worden geacht uit publieke middelen te zijn opgebouwd tenzij expliciet anders is vermeld in de

toelichting op de balans.

Bestemmingsreserves worden gevormd met als doel deze in de toekomst aan te wenden voor een

specifiek doel. Bestemmingsreserves zijn gevormd op basis van een besluit van het bevoegd gezag. Aan de

bestemmingsreserves ligt een plan ten grondslag waarin is opgenomen welke uitgaven ten laste van de

reserve komen.

Bestemmingsreserve publiek
Deze publieke reserve betreft het door het bevoegd gezag reeds bestemde gedeelte van de

exploitatieoverschotten van het bevoegd gezag tot en met het verslagjaar. 

Bestemmingsreserve privaat
Deze private reserve is opgebouwd uit exploitatieoverschotten uit eigen middelen van het bevoegd gezag

tot en met het verslagjaar. Deze reserve muteert na resultaatbestemming. Aan deze reserve ligt een

private herkomst ten grondslag.

Resultaatbestemming
De bestemming van het resultaat aan de algemene reserve dan wel de bestemmingsreserve vindt plaats

op basis van een besluit van het bevoegd gezag. Het resultaat wordt in principe toegevoegd of onttrokken

aan de publieke reserve tenzij aan de middelen een private herkomst ten grondslag ligt.

Voorzieningen
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de

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

waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten.

De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om

de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. In beginsel dienen de voorzieningen met ingang van 

boekjaar 2020 gewaardeerd te worden tegen contante waarde. Aan hand van de looptijd en de disconterings-

voet is bepaald dat het effect van de tijdswaarde niet materieel is, waardoor de voorzieningen conform 

RJ 252 alsnog gewaardeerd zijn tegen nominale waarde

Onderhoudsvoorziening
De onderhoudsvoorziening is gevormd ter egalisatie van de kosten die verbonden zijn aan het meerjarig

planmatig onderhoud en de exploitatievoorzieningen van de gebouwen van het bevoegd gezag. De

dotatie aan de voorziening is gebaseerd op de verwachte kosten en de periodiciteit waarmee

onderhoudswerken naar verwachting worden uitgevoerd op basis van een opgesteld onderhoudsplan dat

door het bevoegd gezag is goedgekeurd. Het uitgevoerde groot onderhoud wordt ten laste van deze

voorziening gebracht.

De grondslag voor de bepaling van de dotatie aan de voorziening onderhoud is ongewijzigd. Het bevoegd

gezag maakt voor de bepaling van de dotatie aan de voorziening onderhoud gebruik van de tijdelijke
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regeling 2018 en 2019 zoals vastgelegd in de regeling van 21 maart 2019 met nr. FEZ (EDOC-1440924).

De overgangsregeling is verlengd tot en met 2022.

Personeelsvoorzieningen

Voorziening jubilea
De voorziening jubilea is gevormd ter dekking van de kosten van jubileumgratificaties die op grond van de

CAO dienen te worden betaald. Daarbij wordt rekening gehouden met de datum van indiensttreding,

leeftijd van betrokkene(n), blijfkanspercentage en een uitkering bij 25 en 40 jarig jubileum conform de

CAO. 

Pensioenvoorziening
Het bevoegd gezag heeft voor haar werknemers een pensioenregeling getroffen die kwalificeert als een

toegezegd-pensioenregeling, waarbij de toegezegde pensioenuitkeringen gebaseerd zijn op middelloon.

Deze pensioenregeling is ondergebracht bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds, en wordt - conform

de in de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving aangereikte vereenvoudiging - in de jaarrekening verwerkt

als toegezegde-bijdrageregeling. Dit betekent dat de over het boekjaar verschuldigde premies als kosten

worden verantwoord.

Pensioenrechten
De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de beleidsdekkingsgraad van het

pensioenfonds (beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste 12 maandelijkse dekkingsgraden)

dit toelaat. Naar de stand van januari 2021 is de beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds 87,5%. Naar

de stand van 31 december 2020 is de dekkingsgraad van het pensioenfonds 93,2% (bron: website

www.abp.nl).

De Stichting Basisschool Icarus Heemstede heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende 

bijdragen in geval van een tekort bij het pensioenfonds, anders dan het effect van hogere toekomstige 

premies. De Stichting  Basisschool Icarus Heemstede heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot 

en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.

Kortlopende schulden
De grondslagen voor de waardering van schulden zijn beschreven onder het onderdeel

“financiële instrumenten”.
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GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Baten

Rijksbijdragen
Onder de rijksbijdragen worden de vergoedingen voor de exploitatie opgenomen verstrekt door het 

Ministerie van OCW. De ontvangen rijksbijdragen uit hoofde van de basisbekostiging (lumpsum) worden

in het jaar waarop de toekenning betrekking heeft, volledig verwerkt als baten in de staat van baten en 

lasten

Geoormerkte OCW-subsidies (doelsubsidies met clausule tot verrekening) worden ten gunste van de staat 

van de baten en lasten verantwoord in het jaar waarin de gesubsidieerde lasten komen. Niet-bestede 

middelen worden verantwoord onder de overlopende passiva zolang de bestedingstermijn niet is verlopen.

Niet-bestede middelen worden verantwoord onder de kortlopende schulden zodra de bestedingstermijn

is verlopen op balansdatum. Niet-geoormerkte OCW-subsidies met een vrij besteed overschot 

(doelsubsidies zonder clausule tot verrekening) worden in beginsel direct ten gunste van de staat van de

baten en lasten verantwoord. 

Overige overheidsbijdragen
Dit betreft subsidies van Gemeenten en andere overheidsinstanties m.u.v. het Ministerie van OCW voor

zover de bijdragen niet als doelsubsidies in het kader van de huisvestingsverordening in mindering zijn

gebracht op de lasten.

Overige baten
Onder de overige baten worden de vergoedingen opgenomen die niet zijn verstrekt door het Ministerie van 

OCW, gemeenten, provincies of andere overheidsinstellingen. De overige baten worden toegerekend aan 

het verslagjaar waarop ze betrekking hebben. 

Lasten

Personeelslasten
Onder de personele lasten zijn opgenomen de lonen en salarissen van het personeel in dienst van het

bevoegd gezag verminderd met ontvangen uitkeringen van Vervangingsfonds en uitkeringsinstanties.

Tevens zijn onder deze noemer opgenomen de overige personele lasten.

Afschrijvingen
De afschrijvingslasten worden berekend over de aanschaffingsprijs op basis van de onder materiële vaste

activa vastgelegde criteria rekening houdend met de economische levensduur.

Huisvestingslasten
Onder de huisvestingslasten worden de kosten van huisvesting opgenomen. De lasten worden

toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.

Overige lasten
De overige lasten, die voortvloeien uit aangegane afspraken dan wel noodzakelijk zijn voor het geven van

onderwijs, worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.
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Rentebaten en rentelasten
De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente opbrengsten en

-kosten en kosten van ontvangen leningen

Resultaat
Onder resultaat wordt verstaan het resultaat van het bevoegd gezag inclusief de financiële baten en

lasten. Het resultaat is in de balans verwerkt conform de in de jaarrekening opgenomen

resultaatbestemming.

Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen en vlottende effecten. Effecten

worden als liquide gezien indien deze als vlottend actief worden verantwoord.

Ontvangen interest wordt opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.

Betaalde interest wordt opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten.

De verkrijgingsprijs van de verworven materiële activa en financiële activa is opgenomen onder de 

kasstroom uit investeringsactiviteiten, voor zover betaling in geld heeft plaatsgevonden.
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Toelichting op de geconsolideerde balans na resultaatbestemming per  31 december 2020

1 Activa

Vaste activa

Materiele vaste activa Verkrijgings Cum.afschr. Boek Investe- Desinveste Afschrij- Boek

prijs t/m t/m waarde ringen ringen vingen waarde

2019 2019 31-dec-19 2020 2020 2020 31-dec-20

1.1.2.1 Gebouwen en verbouwingen 48.375 -22.933 25.442 0 0 -2.416 23.026

1.1.2.3.0 Meubilair 209.819 -110.555 99.264 12.272 0 -14.108 97.428

1.1.2.3.1 Inventaris en apparatuur 7.210 -2.705 4.505 807 0 -927 4.385

1.1.2.3.2 ICT 130.811 -88.996 41.815 9.497 0 -17.382 33.930

1.1.2.4.0 Duurzame leermiddelen 71.640 -29.368 42.272 6.021 0 -8.145 40.148

467.855 -254.557 213.298 28.597 0 -42.978 198.917

Verkrijgings Cum.afschr. Boek

prijs t/m t/m waarde

2020 2020 31-dec-20 % %

1.1.2.1 Gebouwen en verbouwingen 48.375 -25.349 23.026 6,67%

1.1.2.3.0 Meubilair 221.809 -124.381 97.428 6,67%

1.1.2.3.1 Inventaris en apparatuur 8.017 -3.632 4.385 10,00%

1.1.2.3.2 ICT 140.308 -106.378 33.930 16,67% 25,00%

1.1.2.4.0 Duurzame leermiddelen 77.661 -37.513 40.148 12,50%

496.170 -297.253 198.917

Afschrijvingspercentages
Samenvatting materiele vaste activa en 

afschrijvingspercentages
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31-dec-20 31-dec-19

1.2.2 Vorderingen in € in €

1.2.2.2 Ministerie van OCW 68.726 58.379

1.2.2.3 Gemeenten 14.535 1.716

1.2.2.10 Overige vorderingen 10.397 16.490

1.2.2.15 Overlopende activa 10.199 8.447

103.857 85.032

Saldo Ontvangen Besteed Boeken tlv Overige Saldo

Verloopstaat gemeenten 31-dec-19 2020 2020 2020 2020 31-dec-20

1.2.2.3.11 Gemeente subsidie schade/vandalisme 1.716 1.165 2.871 0 2.269 1.153

1.2.2.3.15 Gemeente subsidie diverse aanvragen 0 0 13.382 0 0 13.382

1.716 1.165 16.253 0 2.269 14.535

31-dec-20 31-dec-19

1.2.2.10 Overige vorderingen (specificatie) in € in €

1.2.2.7 Vorderingen ivm ouderbijdragen 9.288 16.263

1.2.2.10.1 Vervangingsfonds 1.109 227

10.397 16.490

31-dec-20 31-dec-19

1.2.2.15 Overlopende activa (specificatie) in € in €

1.2.2.12 Vooruitbetaalde en/of vooruitgefactureerde posten 8.265 8.202

1.2.2.15 Overige overlopende activa 1.934 245

10.199 8.447

31-dec-20 31-dec-19

1.2.4 Liquide middelen in € in €

1.2.4.2 Banken 420.654 270.431

1.2.4.2.1 Spaarrekeningen 106.105 106.070

526.759 376.501
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2 Passiva

31-dec-20 31-dec-19

2.1 Eigen vermogen in € in €

2.1.1.1 Algemene reserve -59.253 -196.067

2.1.1.3 Bestemmingsreserve (privaat) 521.836 523.322

462.583 327.255

Saldo Bestemming Overige Saldo

2.1 Eigen vermogen (specificatie en resultaatverwerking) 31-dec-19 resultaat mutaties 31-dec-20

2.1.1.1 Algemene reserve

2.1.1.1.2 Algemene reserve -196.067 136.814 0 -59.253

2.1.1.3 Bestemmingsreserve (privaat)

2.1.1.3.0 Algemene reserve private middelen 523.322 -1.486 0 521.836

327.255 135.328 0 462.583

31-dec-20 31-dec-19

2.2 Voorzieningen in € in €

2.2.1 Personeelsvoorzieningen 19.110 16.435

2.2.3 Voorziening groot onderhoud 190.536 179.654

209.646 196.089

Specificatie voorzieningen Saldo Dotatie Onttrekking Vrijval Rente Saldo

dotaties / onttrekkingen 31-dec-19 2020 2020 2020 Mutatie* 31-dec-20

2.2.1.4 Voorziening jubilea personeel 16.435 2.675 0 0 0 19.110

2.2.3.0 Voorziening onderhoud gebouwen 179.654 40.000 -29.118 0 0 190.536

196.089 42.675 -29.118 0 0 209.646

* bij netto contante waarde

Specificatie naar looptijd Kortlopend Kortlopend Langlopend Saldo

voorzieningen deel < 1 jr deel 1-5 jr deel > 5 jr 31-dec-20

2.2.1.4 Voorziening jubilea personeel 4.221 7.335 7.554 19.110

2.2.3.0 Voorziening onderhoud gebouwen 29.211 47.500 113.825 190.536

33.432 54.835 121.379 209.646

31-dec-20 31-dec-19

2.4 Kortlopende schulden in € in €

2.4.6 Gemeenten 8.982 9.475

2.4.8 Crediteuren 10.559 11.957

2.4.9.1 Loonheffing en premies 40.923 38.690

2.4.10 Pensioenpremies 13.811 12.948

2.4.12 Overige kortlopende schulden 6.211 5.776

2.4.19 Overlopende passiva 76.818 72.641

157.304 151.487
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Saldo Ontvangen Besteed Boeken tgv Overige Saldo

2.4.6 Verloopstaat gemeenten 31-dec-19 2020 2020 2020 2020 31-dec-20

2.4.6.0 Gemeente subsidie vakonderwijs 4.101 5.216 4.101 0 0 5.216

2.4.6.9 Gemeente subsidie diverse aanvragen 3.105 3.766 3.105 0 0 3.766

7.206 8.982 7.206 0 0 8.982

31-dec-20 31-dec-19

2.4.12 Overige kortlopende schulden (specificatie) in € in €

2.4.12.1 Schulden aan personeel 66 258

2.4.12.2 Diverse te betalen premies 6.145 5.518

6.211 5.776

31-dec-20 31-dec-19

2.4.19 Overlopende passiva (specificatie) in € in €

2.4.16.0 Vooruitontvangen en/of vooruitgefactureerde posten 35.000 35.000

2.4.17 Rechten vakantiegeld 33.435 30.763

2.4.19.0 Overige overlopende passiva 8.383 6.878

76.818 72.641
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Overzicht geoormerkte doelsubsidies OCW

G1. Subsidies waarbij het eventueel niet aangewende deel van de subsidie, mits de activiteiten volledig zijn uitgevoerd, kan worden besteed aan andere activiteiten waarvoor bekostiging wordt verstrekt

Omschrijving Toewijzing

De activiteiten zijn ultimo 

verslagjaar conform de 

subsidiebeschikking geheel 

uitgevoerd en afgerond

Kenmerk Datum

G2A. Subsidies die uitsluitend mogen worden aangewend voor het doel waarvoor de subsidie is verstrekt, aflopend per ultimo verslagjaar

Omschrijving Toewijzing Bedrag van de toewijzing
Ontvangen t/m 

vorig verslagjaar

Totale subsidiabele 

kosten t/m vorig 

verslagjaar

Saldo per 1 januari 

verslagjaar

Ontvangen in 

verslagjaar

Subsidiabele 

kosten in 

verslagjaar

Te verrekenen per 

31 december 

verslagjaar

Kenmerk Datum

Totaal: € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

G2B. Subsidies die uitsluitend mogen worden aangewend voor het doel waarvoor de subsidie is verstrekt, doorlopend tot in een volgend verslagjaar

Omschrijving Toewijzing Bedrag van de toewijzing
Ontvangen t/m 

vorig verslagjaar

Totale subsidiabele 

kosten t/m vorig 

verslagjaar

Saldo per 1 januari 

verslagjaar

Ontvangen in 

verslagjaar

Subsidiabele 

kosten in 

verslagjaar

Saldo per 31 

december 

verslagjaar

Kenmerk Datum

Totaal: € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
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Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Langlopende contracten

Bij Stichting Basisschool Icarus Heemstede lopen de volgende meerjarige contracten:

Met PCI Runner (voorheen Canon/ CB groep) is een all-in huurovereenkomst afgesloten op 8-7-2019 voor een 

huurbedrag van € 838 per maand, met een loopttijd tot 8-7-2025.

Met OHM loopt een contract voor financiële dienstverlening (kosten in 2021 ongeveer € 32.500).

Met Eneco is een leveringsovereenkomst aardgas afgesloten, looptijd 1-1-2015 tot 1-1-2021. 

Voorschotbedrag vanaf 2019 € 1.110 per maand.

Met DVEP is een leveringsovereenkomst elektriciteit afgesloten, looptijd 1-1-2015 tot en met 31-12-2020. 

Voorschotbedrag € 1.550 per kwartaal.

Met Meerlanden is een contract gesloten inzake het ophalen van de afvalcontainers. Contract is gesloten per

17/6/2014, duur 12 maanden, stilzwijgende verlenging na 12 maanden, opzeggen 3 maanden voor afloop termijn. 

Tarief € 77,20 per maand.

Met Knijn Damsma is een contract gelsoten inzake schoonmaak, looptiijd is vanaf 1-8-2020 met 

stilzwijgende verlening na 12 maanden,  opzeggen 3 maanden voro aflopende termijn. 

Tarief € 2.244,67 per maand.

Duurzame inzetbaarheid

Er zijn in 2020 geen spaarplannen ontvangen van medewerkers die in het kader van ouderenverlof hebben 

gekozen om hun uren te sparen volgens de Cao. In de jaarrekening 2020 is derhalve geen voorziening duurzame 

inzetbaarheid gevormd. In 2021 zal wederom bepaald worden in hoeverre medewerkers hun duurzame 

inzetbaarheidsuren willen sparen voor ouderenverlof.
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Toelichting op de geconsolideerde staat van baten en lasten 2020

Realisatie Begroting Realisatie

2020 2020 2019

In € In € In €

Baten

Rijksbijdragen OCW

3.1.1.1.0 OCW lumpsum 944.159 913.404 893.426

3.1.1.1.3 OCW personeels en arbeidsmarktbeleid 198.963 194.404 183.931

3.1.1.1.5 OCW prestatiebox 47.304 46.252 45.704

3.1.1.1.7 OCW materiële instandhouding 183.494 183.501 178.632

3.1.1.1.19 OCW overige subsidies 3.190 0 23.969

3.1.3.1 OCW bijdragen via samenwerkingsverbanden 81.579 81.561 70.928
1.458.689 1.419.122 1.396.590

Overige overheidsbijdragen en subsidies

3.2.2.2.0 Gemeente bijdragen onderwijsbeleid 7.827 7.000 7.091

3.2.2.2.1 Gemeente bijdragen huisvesting en materieel 9.640 10.000 9.544

3.2.2.2.2 Gemeente overige bijdragen 5.795 4.000 5.515
23.262 21.000 22.150

Overige baten

3.5.5 Ouderbijdragen 49.295 58.000 58.479

3.5.1 Verhuur 10.358 11.000 12.891

3.5.10.1 Vervangingsfonds bijdragen en subsidies 7.295 0 0

3.5.10.2 Overige baten 1.808 0 5.999
68.756 69.000 77.369

Totaal baten 1.550.707 1.509.122 1.496.109

Pagina 64



Stichting Basisschool Icarus Heemstede

Realisatie Begroting Realisatie

2020 2020 2019

In € In € In €

Lasten

Loonkosten personeel

4.1.1.1 Loonkosten bestuur, directie en toezicht 87.939 81.197 36.255

4.1.1.2 Loonkosten onderwijzend personeel 747.997 700.685 670.864

4.1.1.3 Loonkosten onderwijsondersteunend personeel 214.414 222.010 194.494

4.1.1.4 Loonkosten vervangingen 16.896 35.000 25.827

4.1.1.5 Loonkosten overig 0 0 -512
1.067.246 1.038.892 926.928

Overige personele kosten

4.1.2.2.0 Inhuur personeel niet in loondienst 24.263 64.000 82.530

4.1.2.3.0 Scholing en opleiding personeel 3.562 20.000 18.250

4.1.2.3.1 Personeelsbijeenkomsten, overleg, beleid en zorg 2.200 6.000 1.638

4.1.2.3.2 Werving en selectie 1.056 1.500 4.956

4.1.2.3.3 Representatie, bijeenkomsten en consumpties 762 1.000 926

4.1.2.3.4 Kosten kwaliteit en projecten 1.070 30.000 0

4.1.2.3.9 Overige personele kosten 151 4.000 6.211

4.1.2.1.11 Dotaties personele voorzieningen 2.675 0 2.487
35.739 126.500 116.998

Uitkeringen personeel en vervangers

4.1.3.2 Ontvangen vergoedingen Vervangingsfonds -3.993 -15.000 -12.815

4.1.3.3 Uitkeringen (-/-) -8.044 0 -677
-12.037 -15.000 -13.492

Personele lasten 1.090.948 1.150.392 1.030.434

Specificatie personele lasten naar samenstelling

4.1.1.1 Brutolonen en salarissen 769.379 749.892 660.321

4.1.1.2 Sociale lasten 114.204 110.000 99.823

4.1.1.3 Premies Vf/Pf en Risicofonds 69.685 69.000 61.124

4.1.1.5 Pensioenlasten 113.978 110.000 105.660
Totaal lonen en salarissen 1.067.246 1.038.892 926.928

In de pensioenlasten 2020 en 2019 zijn uitsluitend de werkgeverslasten opgenomen.

Bij de stichting waren in 2020 gemiddeld 14,11 FTE's werkzaam (2019: 13,32 FTE's)

Onderverdeeld naar: 2020 2019

Directie 0,80 0,37
Onderwijzend personeel 9,27 9,03

Onderwijs ondersteunend personeel 4,04 3,92
14,11 13,32
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Realisatie Begroting Realisatie

2020 2020 2019

In € In € In €

Investeringen  

4.2.0.3 Investeringen in meubilair 12.272 14.000 13.007

4.2.0.4 Investeringen in leermiddelen 6.021 20.000 27.523

4.2.0.5 Investeringen in inventaris en apparatuur 807 0 0

4.2.0.6 Investeringen in ICT 9.497 10.000 10.186

4.2.0.10 Overboekingsrekening mva naar balans -28.597 -44.000 -50.716
0 0 0

Afschrijvingen

4.2.2.0 Afschrijvingskosten gebouwen en verbouwingen 2.416 2.416 2.416

4.2.2.1 Afschrijvingskosten meubilair 14.108 14.152 15.438

4.2.2.2 Afschrijvingskosten inventaris en apparatuur 927 901 901

4.2.2.3 Afschrijvingskosten ICT 17.382 17.240 18.392

4.2.2.4 Afschrijvingskosten leermiddelen 8.145 9.365 7.655
42.978 44.074 44.802

Huisvestingslasten

4.3.3.0 Klein onderhoud gebouwen en terreinen 13.765 13.500 16.849

4.3.4.0 Energie en water 20.274 18.900 19.324

4.3.5.0 Schoonmaakkosten 28.451 32.500 32.833

4.3.6.0 Heffingen en vuilafvoer 2.392 2.500 2.277

4.3.7.0 Groot onderhoud 29.118 34.500 3.246

4.3.7.1 Onttrekking voorziening onderhoud -29.118 -34.500 -3.246

4.3.7.2 Dotatie voorziening onderhoud 40.000 45.000 40.000
104.882 112.400 111.283

Administratie, beheer en bestuur

4.4.1.0 Administratie en advisering door derden 32.075 27.000 27.737

4.4.1.1 Accountantskosten 5.316 5.000 4.659

4.4.1.2 Contributie besturenorganisaties 6.009 5.000 5.002

4.4.1.3 Verzekeringen 1.123 1.100 1.119

4.4.1.4 Medezeggenschap 463 1.500 299

4.4.1.5 Telefonie / Dataverbindingen 2.412 4.000 4.034

4.4.1.6 Schooladministratie 2.345 3.000 2.595

4.4.1.7 Contributies scholenorganisaties 1.053 1.500 1.131

4.4.1.8 Overige schoolgebonden kosten 5.914 7.500 5.197

4.4.1.9 Overige lasten beheer en administratie 2.225 6.000 10.869
58.935 61.600 62.642

Uitsplitsing accountantskosten

4.4.1.1 Honorarium onderzoek jaarrekening 5.316 5.000 4.659
5.316 5.000 4.659
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Realisatie Begroting Realisatie

2020 2020 2019

In € In € In €

Inventaris, apparatuur en leermiddelen

4.4.3.0 Onderwijsleerpakket incl. ondw licenties 30.820 42.500 29.219

4.4.3.1 Reproductiekosten 14.201 13.000 14.129

4.4.2.0 Kosten en onderhoud meubilair en inventaris 3.604 2.000 2.119

4.4.2.1 Beheer en kosten ICT incl. adm. licenties 13.682 16.500 15.733
62.307 74.000 61.200

Overige lasten

4.4.5.4 Activiteiten, werkweken en excursies 47.283 57.900 51.944

4.4.5.1 Overige schoolkosten 8.046 5.200 4.227
55.329 63.100 56.171

4.4 Overige instellingslasten 176.571 198.700 180.013

Totaal lasten 1.415.379 1.505.566 1.366.532

Financiële baten en lasten

Financiële baten

6.1.1 Rentebaten en dividenden 0 500 35
0 500 35

Resultaat 135.328 4.056 129.612
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(Voorstel) bestemming van het resultaat

Het exploitatieresultaat over het jaar 2020 bedraagt € 135.328 positief.

Het bestuur stelt voor om het exploitatieresultaat te bestemmen aan de onderstaande reserves.

Vooruitlopend op de vaststelling door het bestuur is dit voorstel reeds in de jaarrekening verwerkt.

Stand Bestemming Overige Stand

31-dec-19 resultaat mutaties 31-dec-20

€ € € €

Algemene reserve -196.067 136.814 0 -59.253 

Bestemmingsreserves privaat 523.322 -1.486 0 521.836

327.255 135.328 0 462.583

De reserves zijn in detail als volgt gemuteerd:

Stand Bestemming Overige Stand

31-dec-19 resultaat mutaties 31-dec-20

€ € € €

Algemene reserve -196.067 136.814 0 -59.253

Algemene reserve private middelen 523.322 -1.486 0 521.836

327.255 135.328 0 462.583
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Gebeurtenissen na balansdatum

Nationaal Programma Onderwijs

Duidelijk is dat de corona-pandemie grote gevolgen heeft voor de Nederlandse samenleving en 

daarmee ook voor het onderwijs. Sluiting van scholen, volledig digitaal onderwijs en vormen van 

hybride onderwijs hebben ondanks de geweldige inzet van het onderwijspersoneel ontegenzeggelijk 

onderwijsvertraging dan wel onderwijsachterstanden helaas niet kunnen voorkomen. Daarnaast 

zien we ook de sociaal/emotionele en persoonlijke gevolgen van de Covid-19 crisis die het welzijn en

de ontwikkeling van leerlingen beïnvloeden. 

Dat is de Nederlandse overheid ook niet ontgaan. Werden in 2020 al twee specifieke 

subsidieregelingen - IOP en EHK - opgetuigd om zoveel als mogelijk de opgelopen leervertragingen 

en -achterstanden in te lopen, op 17 februari 2021 is door de overheid het meerjarige 

Nationaal Programma Onderwijs aangekondigd. Het Nationaal Programma Onderwijs is een programma 

voor de periode maart - juli 2021 en de schooljaren 2021-2022 en 2022-2023. Een programma waar voor 

de gehele onderwijssector in totaliteit € 8,5 miljard voor is uitgetrokken, waarvan € 5,7 miljard voor 

het funderend onderwijs. 

Via het Nationaal Programma Onderwijs moeten deze achterstanden op het gebied van 

leerontwikkeling, sociale ontwikkeling en welbevinden van leerlingen worden ingelopen. Hoewel 

de exacte bedragen nog bekend gemaakt moeten worden, blijkt uit een brief van 23 maart 2021 

van de minister voor onderwijs dat voor het schooljaar 2021-2022 wordt ingeschat dat voor de 

ondersteuning van scholen een bedrag van € 700 per leerling beschikbaar is. Icarus kan op basis van

deze indicatie naar verwachting rekenen op een bedrag van ca. € 167.000. En daar bovenop komen nog 

aanvullende budgetten voor de aanvullende subsidieregelingen IOP en EHK. De aangekondigde 

subsidieregelingen inclusief het Nationaal Programma Onderwijs zorgen voor een substantiële toename 

van de ons beschikbaar staande middelen. 
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Overzicht verbonden partijen

Overige verbonden partijen (minderheidsbelang en geen beslissende zeggenschap)

Per  31 december 2020 zijn er financiële of organisatorische banden met de volgende rechtspersonen:

Naam

Juridische 

vorm

code 

activiteiten

Stichting Icarus Heemstede Stichting 1

Vereniging Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Zuid-Kennemerland Vereniging 4
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WNT-verantwoording 2020 van Stichting Basisschool Icarus Heemstede

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen ingegaan. Per 1 januari 2016 is de

maximale beloning afhankelijk van het aantal complexiteitspunten van de organisatie.

Deze verantwoording is opgesteld op basis van de op Stichting Basisschool Icarus Heemstede van

toepassing zijnde regelgeving het WNT maximum voor het onderwijs.

Het bezoldigingsmaximum in het boekjaar 2020 is € 119.000 Aantal punten 4

Het intern toezichthoudend orgaan heeft in haar vergadering van 19-1-2021 ingestemd met deze WNT norm.

Deze klasseindeling is gebaseerd op de uitkomsten van de complexiteitsvragen die als volgt zijn vastgesteld:

Gemiddelde totale baten 2

Gemiddeld aantal leerlingen 1

Gewogen aantal onderwijssoorten 1

Totaal aantal complexiteitspunten 4

Het weergegeven toepasselijke WNT-maximum per persoon of functie is berekend naar rato van de omvang (en voor

topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband
nooit groter kan zijn dan 1,0 fte. Het WNT-maximum voor de leden van de Raad van Toezicht bedraagt voor de voorzitter 15%

en voor de overige leden 10% van het bezoldigingsmaximum.

Voor elke hieronder vermelde onverschuldigde betaling is een vordering ingesteld die is inbegrepen in de post overige

vorderingen. 

1. Bezoldiging topfunctionarissen

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrek-

       king vanaf de 13e maand van de functievervulling

Bedragen x € 1

Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling 

in 2020 1-jan-20 31-dec-20

Omvang dienstverband (als 

deeltijdfactor in fte)

Dienstbetrekking?

Bezoldiging

Beloning plus belastbare 

onkostenvergoedingen

Beloning betaalbaar op termijn

Subtotaal

Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum

-/- Onverschuldigd betaald en nog 

niet terugontvangen bedrag

Bezoldiging

Het bedrag van de overschrijding en 

de reden waarom de overschrijding 

al dan niet is toegestaan

Toelichting op de vordering wegens 

onverschuldigde betaling

Gegevens 2019

Functiegegevens

Aanvang en einde functievervulling 

in 2019 15-jul-19 31-dec-19 1-mei-19 30-jun-19
Omvang dienstverband (als 

deeltijdfactor in fte)

Dienstbetrekking?
Bezoldiging
Beloning plus belastbare 

onkostenvergoedingen

Beloning betaalbaar op termijn

Totaal bezoldiging 2019

Individueel WNT-maximum

N.v.t

Directeur Interim-directeur

Ja Nee

42.849 19.167

28.176 21.599

60.833

10.289

71.122

4.052 0

0,8

24.124 21.599

M. Speelman

0,8

Directeur

Ja

71.122

95.200

N.v.t

N.v.t

V. WillemsM. Speelman
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1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking  in de periode kalendermaand 1 t/m 12

Gegevens 2020

Bedragen x € 1

Functiegegevens

Kalenderjaar 2020 2019

Periode functievervulling in het 1-jan-19

kalenderjaar (aanvang - einde) 30-apr-19

Aantal maanden functievervulling in 

het kalenderjaar 0 4

Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum

Maximum uurtarief in het 

kalenderjaar € 193 € 187

Maxima op basis van de 

normbedragen per maand 151.800

Individueel toepasselijke maximum 

gehele periode 151.800

Bezoldiging (excl btw)

Werkelijk uurtarief lager dan 

maximum? ja

Bezoldiging in betreffende periode 32.295

Bezoldiging gehele periode 

kalendermaand 1 t/m 12 32.295

-/- Onverschuldigd betaald en nog 

niet terugontvangen bedrag N.v.t N.v.t

Bezoldiging 32.295

Het bedrag van de overschrijding en 

de reden waarom de overschrijding 

al dan niet is toegestaan N.v.t N.v.t

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen

Niet van toepassing

1d. Topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder

Gegevens 2020

Naam topfunctionaris

M. van Onselen

B. Raaphorst

J. de Ruig Lid 

B. Meijer Lid 

1e. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van meer dan € 1.700

Niet van toepassing

1f. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van meer dan € 1.700 waarop de anticumulatie bepaling van toepassing is

Niet van toepassing

1g. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder waarop de anticumulatiebepaling van toepassing is

Niet van toepassing

2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking

Niet van toepassing

3. Overige rapportageverplictingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2020 

een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

V. Willems

Voorzitter (vanaf 1-4-2020)

Functie

Voorzitter (tot 1-4-2020)
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Enkelvoudige balans na resultaatbestemming per 31 december 2020

Activa

 €  €  €  €

Materiële vaste activa

Gebouwen en terreinen 23.026 25.442

Inventaris en apparatuur 135.461 145.584

Duurzame leermiddelen 40.148 42.272

198.636 213.298

Vorderingen

Ministerie van OCW 68.744 58.379

Gemeente Heemstede 14.535 1.716

Overige vorderingen 10.397 120.000

Overlopende activa 10.199 8.412

103.875 188.507

Liquide middelen 244.941 143.940

Totaal  Activa 547.452 545.745

31 december 2020 31 december 2019
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Enkelvoudige balans na resultaatbestemming per 31 december 2020

Passiva

 €  €  €  €

Eigen vermogen

Algemene reserve -374.859 -520.923

Bestemmingsreserves 0 0

-374.859 -520.923

Voorzieningen

Onderhoudsvoorzieningen 190.536 179.654

Overige voorzieningen 19.110 16.435

209.646 196.089

Kortlopende schulden

Rekening courant St. Icarus 555.361 719.092

Crediteuren 10.559 11.957

Gemeente Heemstede 8.982 9.475

Belastingen en premies 40.923 38.690

Pensioenpremies 13.811 12.948

Overige kortlopende schulden 6.211 5.776

Overlopende passiva 76.818 72.641

712.665 870.579

Totaal  Passiva 547.452 545.745

31 december 2020 31 december 2019
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Enkelvoudige staat van baten en lasten 2020

Realisatie Begroting Realisatie

2020 2020 2019 

In € In € In €

Baten

Rijksbijdragen OCW 1.458.689 1.419.122 1.396.590

Overige overheidsbijdragen en subsidies 23.262 21.000 22.150

Overige baten 68.756 69.000 78.890

Totaal  Baten 1.550.707 1.509.122 1.497.630

Lasten

Personele lasten 1.090.948 1.150.392 1.030.434

Afschrijvingen 42.978 44.074 44.802

Huisvestingslasten 104.882 112.400 111.283

Overige instellingslasten 175.085 198.700 179.767

Totaal  Lasten 1.413.893 1.505.566 1.366.286

Saldo baten en lasten 136.814 3.556 131.344

Financiële baten en lasten

Financiële baten 0 500 0

Financiële lasten 0 0 0

Saldo financiële baten en lasten 0 500 0

Exploitatieresultaat 136.814 4.056 131.344
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Gegevens over de rechtspersoon

Algemene gegevens

Bestuursnummer 40284

Naam instelling Stichting Basisschool Icarus Heemstede

KvK-nummer 41225517

Adres Kerklaan 90-92, 2101 HS  HEEMSTEDE

Telefoon 023-5470982

E-mailadres info@icarusheemstede.nl

Website www.icarusheemstede.nl

Contactpersoon

Naam Dhr. N. Groeneveld

Adres Edelgasstraat 57, 2718 SX Zoetermeer

Telefoon 071-5166600

E-mailadres info@ohm.nl

BRIN-nummers

24PX Basisschool Icarus Heemstede
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Ondertekening van de jaarrekening

Hierbij stellen wij de jaarrekening 2020 sluitend met een resultaat van € 135.328 vast.

Heemstede,      juni 2021

M. Speelman

Directeur-bestuurder

Hierbij keuren wij de jaarrekening 2020 sluitend met een resultaat van € 135.328 goed.

Heemstede,       juni 2021

B. Raaphorst J. de Ruig B. Meijer

Voorzitter Lid Lid
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