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l HET SCHOOLBESTUUR

1.1 ORGANISATIE

.yty!s>. h>\>!

1.1.1 Contactgegevens

Naam schoolbestuur

Bestuursnummer

Adres

Telefoonnummer

Email

Website

Stichting R. K. Mytylschool Roosendaal
75778
Gezellelaan 13
4707 CC ROOSENDAAL
0165. 558200

. kusters m Ischoolroosendaal. nl

www. m Ischoolroosendaal. nl

1.1.2 Contactpersoon en juridische structuur

Naam contactpersoon
Functie

Telefoonnummer

G.J.J. Kusters

Directeur-bestuurder

0165-558200

Juridische structuur Stichting

1. 1.3 Organisatiestructuur

De school kent een 50 en VSO afdeling. Middels de Integrale peutergroep wordt voorschoolse
educatie, kinderrevalidatie en gezinsondersteuning geboden. Vanaf 2021 voorziet de financiële
administratie in afzonderlijke kostenplaatsen om de OCW geldstromen zoveel mogelijk
gescheiden te houden van de geldstromen voor de zorg.
Totaal kent de school een 14 tal groepen, ledere groep heeft een of meerdere vaste
leerkrachten en onderwijsassistenten. De groepen zijn verdeeld naar stroomniveau; met eigen
leerinhouden. Leidend voor het onderwijs op maat is het ontwikkelperspectiefvan de leerling.
De groepen worden ondersteund met orthopedagogen. De multidisciplinaire commissie van
begeleiding bewaakt de leerlingenzorg en leerresultaten middels jaarlijkse evaluatie.
De organisatie wordt door de kinderrevalidatie en zorgmedewerkers ondersteund.

In het organogram zijn de organisatorische eenheden weergegeven. Met daarbij de functies die
hierbinnen vervuld worden en de hiërarchische aansturing.
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1. 1.4 Governance Code

In Code Goed Bestuur in het primair onderwijs zijn basisprincipes vastgelegd omtrent professionaliteit
van bestuurders, toezichthouders en managers in het primair onderwijs. Het bestuur handhaaft deze
code: laatste versie aug. 2017. In 2020 wordt deze code op grond van evaluaties binnen de PO raad,
herzien.

1. 1.5 Functiescheiding
De Code Goed Bestuur benadrukt de verplichte scheiding van de functies van bestuur en intern toezicht
binnen organisaties voor primair onderwijs. Binnen de mytylschool is gekozen voor het two tier model;
er is een scheiding tussen directie en toezichthouders. Het bestuur heeft de dagelijkse leiding over de
school.

1.1.6 Bestuur

De stichting kent een eenhoofdig bestuur:

Naam

Functie

Nevenfuncties

G.J.J. Kusters
vz college van bestuur / dir-bestuurder
Lid bestuur SWV PO Roosendaal
Lid bestuur SWV VO Roosendaal
Lid bestuur PO Brabantse Wal

Lid bestuur VO Brabantse Wal
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. Mytylschool

1. 1.7 Interntoezichtsorgaan

De Raad van Toezicht wordt per 31 december 2020 gevormd door:

Naam

M.A.J.M. Nelen

C. G.A. Mattheussens

P.C.A. M. Etman

H. N.A. M. Wouters

S. v. d. Nieuwenhof

Y. G. van Hoof-lmbos

Functie

Voorzitter

Vicevoorzitter

Lid
Lid
Lid
Lid

Nevenfuncties

Geen

Advocaat

Voorzitter patiënten klachtencommissie Bravis

Voorzitter interne klachtencommissie FWG van SDW

Interim manager/zelfstandige
Geen

Zelfstandig ondernemer/ schrijver, schijfcoach en -trainer
Bestuurder SWV Dordrecht

Lid RvT stichting Librijn

1. 1. 8 Medezeggenschap

De MR van onze school bestaat uit zes leden: drie ouders worden door en uit de ouders/verzorgers
gekozen en drie personeelsleden door en uit het personeel. In de M R wordt gesproken over alles wat
met het beleid van de school te maken heeft. Zolang het maar van algemene en niet van persoonlijke
aard is. Het doel is te komen tot openheid binnen de school. Alle belangrijke besluiten moeten aan de
MR worden voorgelegd. Bovendien kan de MR gevraagd of ongevraagd advies geven. Er is een
geschillenregeling wanneer MR en bestuur niet tot overeenstemming komen. Met de bevoegdheden die
de MR heeft, kan zij zich uiteindelijk daadwerkelijk inzetten voor het belang van de kinderen, ouders en
het personeel. Als ouders meer willen weten over de mogelijkheden, de bevoegdheden en de rechten
van de MR kunnen zij op school informatie ontvangen van een van de MR leden.

Zie bijlage 5 : verslag jaaroverzicht Medezeggenschapsraad
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1.2 PROFIEL

1.2.1 Missie & visie

Missie

. Het geven van onderwijs, opvoeding en pedagogische begeleiding aan leerlingen met een chronische
ziekte of lichamelijke of meervoudige handicap, al dan niet in combinatie met andere functionele
beperkingen.

. Gelegenheid bieden aan leerlingen om zich via arbeidsoriëntatie te bekwamen in diverse
werkzaamheden, waardoor zij op termijn kunnen deelnemen aan het (begeleid) arbeidsproces.

. Het verzorgen van ambulante begeleiding van leerlingen in het (speciale) basis- en voortgezet
onderwijs.

. Het realiseren van een flexibele onderwijsinrichting.

. Het zeker stellen en vergroten van de kwaliteit van het onderwijs zoals dat door de school gegeven
wordt.

Visie

. Elk kind heeft recht op onderwijs.

. Elk kind moet via een ononderbroken leer- en ontwikkelingsproces, die kennis en vaardigheden
kunnen verwerven die het nodig heeft om een zo zelfstandig mogelijk, sociaal en kritisch denkend
mens te worden in een multiculturele samenleving.

. Elk kind heeft het recht een zo zelfstandig mogelijke plaats in de samenleving te bereiken.

. Elk kind heeft het recht op een zo groot mogelijke mate van zelfbepaling

. Elk kind heeft het recht zich een reëel en positief zelfbeeld eigen te maken.

. Elk kind heeft ontwikkelingsmogelijkheden.

Onze uitgangspunten
. Elk kind heeft ontwikkelingsmogelijkheden.
. Het kind staat centraal binnen de school.

. Er wordt op orthodidactische wijze gewerkt aan de gehele ontwikkeling van het kind in een positief
pedagogisch klimaat, waarin uitgegaan wordt van de individuele mogelijkheden van elk kind.

. Er wordt gestreefd om de leerling op cognitief, motorisch, sociaal- emotioneel en praktisch gebied
zich zo optimaal mogelijk te laten ontwikkelen.

. Er wordt ruimte geboden aan de verschillende godsdienstige en levensbeschouwelijke opvattingen,
die er in onze samenleving bestaan.

. De leerling moet uiteindelijk zo zelfstandig en verantwoordelijk mogelijk functioneren in de
maatschappij.

1.2. 2 Kernactiviteiten

De kernactiviteiten van de school laten zich duiden door een nadere uitwerking van de visie:

. We bieden onze leerlingen een veilige en passende leeromgeving.

. Samenwerking van leerlingen, ouders, begeleiders en ondersteuners is een belangrijk vertrekpunt.

. Het kwaliteitszorgsysteem is gebaseerd op zelfevaluatie en visitatie.

. Het personeelsbeleid is gericht op de ontwikkelingsmogelijkheden van alle medewerkers en
verdergaande expertiseontwikkeling van de school.
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. We streven naar het optimaal benutten van ICT-mogelijkheden binnen alle bedrijfsprocessen en alle
denkbare aanpassingen voor leerlingen.

. Het onderwijsaanbod is gericht op de benodigde kennis en vaardigheden binnen de informatie- en
netwerkmaatschappij van nu en bereidt voor op de toekomst (21ste eeuws leren).

1.2. 3 Strategisch beleidsplan
De voorbereidingen op een hernieuwd strategisch beleidsplan zijn in het najaar 2020 gestart. De
oriëntatie op een nauwere samenwerking met de partners in de Zorg zal de rode draad vormen voor de
nieuwe strategische koers.

1.3 DIALOOG

1. 3. 1 Belanghebbenden

Mytylschool Roosendaal werkt samen met verschillende partners. Het is van belang een netwerk op te
bouwen en netwerkwaarde te creëren die ons belangrijkste doel helpt te realiseren Samenwerken vormt
de rode draad in een groot aantal onderwijs- en zorgvraagstukken en uitdagingen. Samenwerken zorgt
voor een goede aansluiting naar vervolgonderwijs, kennisdeling en -ontwikkeling van de medewerkers,
geeft op een goede manier invulling aan passend onderwijs, strategisch personeelsbeleid en zorg voor de
leerlingen. Het vraagt om passende netwerken voor de school.

Belanghebbende
Ouders van leerlingen

Medewerkers

Gemeente Roosendaal

Samenwerkingsverbanden

Jeugdzorg
Onderwijsinspectie
Landelijke politiek

Netwerk Kennisgroep
Speciaal

Onderwerp
De kwaliteit van het onderwijs en de aandacht voor de leerlingen die
wij bieden.
Goed werkgeverschap en boeien en binden van medewerkers.
Huisvesting, Zorg in Onderwijs en het creëren van baankansen voor
jongeren.

Te voeren beleid met betrekking tot verwijzingen naar de verschillende
vormen van speciaal onderwijs.
Vorm geven aan verschillende projecten
Vierjaarlijks onderzoek naar de onderwijskwaliteit en vermogenspositie.
Informeren en adviseren over het te voeren beleid op het snijvlak van
onderwijs en zorg.
Onderhouden ontwikkelingen op het specifieke gebied van het cluster 3
onderwijs.

1.3.2 Klachtenbehandeling

In 2020 zijn geen klachten ontvangen.
Hieronder vindt u een link op naar het Klachtenbeleid:

htt s: www.m t Ischoolroosendaal.nl ktachtenre elin -2
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2 VERANTWOORDING BELEID

Dit hoofdstuk bevat de verantwoording over het beleid van het bestuur. Het is opgedeeld in vier
paragrafen over de verschillende beleidsterreinen: Onderwijs & kwaliteit. Personeel &
professionalisering, Huisvesting & facilitaire zaken, en Financieel beleid. Het hart van deze paragrafen
wordt gevormd door de verantwoording over de gestelde doelen, het behaalde resultaten en de
mogelijke vervolgstappen. De laatste paragraaf van dit hoofdstuk gaat in op de risico's en
risicobeheersing.

2.1 ONDERWIJS & KWALITEIT

2. 1. 1 Onderwijskwaliteit

Op 21 mei 2019 is op de Mytylschool Roosendaal het Kwaliteitscertificaat Speciaal Onderwijs ISO 9001
uitgereikt door Wim Ludeke, voorzitter van LECSO (Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs).
In februari 2019 heeft een extern certificeringsbureau (CIIO) een onderzoek uitgevoerd naar de
standaarden zoals die in de KSO (kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs) staan beschreven. Deze KSO is
gebaseerd op de ISO 9001; 2105 norm. Er wordt gekeken naar 6 aandachtspunten (met enkele
voorbeelden erbij):
l. Koers: Wat is de koers die de school heeft uitgezet? Is er sprake van leiderschap, worden kansen en

risico's goed vastgesteld en is er sprake van vernieuwing?
2. Organisatie: Hoe zit het met de verschillende taken en rollen binnen de organisatie?
3. Kernprocessen: Wat is afgesproken rondom het opbrengstgericht werken? Wordt er goed

gereflecteerd op behaalde resultaten? Hoe verlopen alle processen rondom medisch handelen?
4. Mensen: Hoe gaat we om met het personeel? Wat zijn de processen rondom werven, selecteren,

inzetten en ontwikkelen van mensen? Wat is er geregeld m. b. t. professionalisering?
5. Partners: Wordt er goed samengewerkt met onze partners? is er bijvoorbeeld een

leveranciersbeoordeling?
6. Resultaten: Wordt er goed gereflecteerd op behaalde resultaten? Hoe is het kwaliteitssysteem

georganiseerd? (met audits e. d.)

Om dit certificaat te kunnen behouden heeft er op 3, 9, 16 en 20 april 2020 een aanvullend onderzoek
plaatsgevonden door CIIO. Daarnaast hebben er in 2020 verschillende interne audits plaats gevonden
zoals: tevredenheidsonderzoeken, beleidsdagen, etc. Dit alles met als doel om onze organisatie steeds
een beetje beter te maken waardoor onze leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Daar doen we
het uiteindelijk voor!!

Samenvatting certificering 2020
Het onderzoek vond onder bijzondere omstandigheden plaats, in de lockdown tijdens de Corona-crisis.
Door goede afstemming en voorbereiding kon het onderzoek toch op afstand doorgaan. Het aangepaste
plan is uitgevoerd. Hierbij is geconstateerd dat de Mytylschool de zaken goed op orde heeft. Dit is ook uit
een eerder inspectieonderzoek naar voren gekomen.
De doelstellingen uit het (aan de corona-meetregelen aangepaste) onderzoeksprogramma zijn
gerealiseerd.
Het onderzoek is gebaseerd op een steekproef, een andere steekproef zou tot andere resultaten kunnen
leiden. De scope van het onderzoek is geschikt voor deze organisatie.
Het managementsysteem van de organisatie voldoet aan de gestelde eisen in de Maatstaf 2016 en

daarmee aan de eisen van ISO 9001:2015.
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CIIO heeft voldoende vertrouwen in de doeltreffendheid van het managementsysteem, doordat:
Het kernproces in samenwerking met partners als Bravis en SDW via duidelijke afspraken en
werkwijzen in een kwaliteitssysteem, dat goed ontwikkeld en continue doorontwikkeld wordt, is
geborgd.
Er wordt gewerkt vanuit een brede kwaliteitscultuur, die de sterke elementen van een

familiecultuur combineert met professionele competenties rondom pedagogische en didactische
standaarden en professionalisering (op individueel, team- én schoolniveau).
Er op een gedegen manier interne audits plaatsvinden (met onder andere continue aandacht
voor de kwaliteit van de interne auditoren).
Het kwaliteitssysteem nadrukkelijk gekoppeld is aan de eigen beleidscyclus, zowel op strategisch
als operationeel niveau. Dit komt onder meer tot uiting in de verbinding van de beleidsdag, de
directiebeoordeling en de beleidsbrief.

De Mytylschool heeft hiermee voldaan aan het Maatstaf 2016/ISO 9001:2015 certificaat. In maart 2021
zat een derde onderzoek plaats vinden binnen deze cyclus van certificering.

2. 1.2 Doelen en resultaten
De onderwijskundige doelen zijn per afdeling uitgewerkt in een jaarplan
Welke doelen heeft het schoolbestuur zichzelf gesteld ten aanzien van de onderwijskwaliteit en met
welke resultaten? Beschrijf per doel:
. Het doel/beleidsvoornemen
. Gehaald/deels behaald/niet behaald (met kleurcode)
. Een beknopte toelichting waarin staat waarom dit doel was gesteld, wat er gedaan is om het te halen
en wat het vervolg gaat zijn als dat nodig is

2. 1.3 Onderwijsresultaten

Onze onderwijsresultaten liggen gevat in de rapportages van de leeropbrengsten van 50 en VSO.
De leeropbrengst rapportages van een schooljaar zijn eind van dat schooljaar gereed. Je praat hier over
de resultaten van het schooljaar 2019-2020.

Afdeling SO
Deze rapportage is een onderdeel van het opbrengstgericht werken (OGW) met CED-leerlijnen; CED
leerlijn basis en CED leerlijn ZML en heeft als doel het duiden van de leeropbrengsten binnen de

SOafdeling. Daarnaast bevat de rapportage aanbevelingen ter verbetering van het onderwijsaanbod en
het verhogen van de leeropbrengsten. ledere SO leerling heeft een ontwikkelingsperspectief (OPP). Het

OPP geeft de leerroute met de streefkwaliteit en de uitstroombestemming van de leerling aan. Door de

leeropbrengsten van de leerling af te zetten tegen de te verwachten streefkwaliteit (ten op zichten van
het OPP) wordt duidelijk of de leerling zich naar verwachting ontwikkeld heeft. Onze streefkwaliteit is

gebaseerd op de opbrengsten van de afgelopen jaren. En afgezet tegen de Lecso norm

(doelgroepenmodel). Deze zijn per leergebied in beeld gebracht en verwerkt in Excel document. Deze
data zijn de basis voor onderstaand schema en in te zien op school.

De SO-afdeling van de Mytylschool Roosendaal heeft 10 groepen met verschillende niveaus, namelijk:

Kleuters l: 11 leerlingen
Kleuters 2:11 leerlingen
Al: 11 leerlingen
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A2:13 leerlingen
BI: 12 leerlingen
B2:10 leerlingen
Cl: 9 leerlingen
Dl (EMB): 7 leerlingen
D2 (EMB): 8 leerlingen
D3 (EMB): 8 leerlingen
Totaal aantal leerlingen binnen het SO (2019-2020): 100 leerlingen. Van 7 leerlingen zijn de opbrengsten
niet meegenomen in deze rapportage omdat zij aan het einde van de het schooljaar pas zijn
ingestroomd.
Per afdeling gebruiken we de volgende teerlijnpakketten en evalueren we op de volgende
hoofdvakgebieden: Binnen de kleuter-afdeling hanteren we de leerlijnpakketten: CED-ZML. We
evalueren op de hoofdvakgebieden: rekenen (Rek), mondelinge taal (MT), schriftelijke taal (ST), leren
leren en zintuiglijke ontwikkeling.
Binnen de A-stroom werken we met het leerlijnpakket LG-CED basis. En voor een enkele leerling
hanteren we voor rekenen de leerlijn Rekenboog. We evalueren op de hoofdvakgebieden: rekenen
(Rek), mondelinge taal (MT), schriftelijke taal (ST) en leren leren.
Binnen de B- en C-stroom werken met het leerlijnpakket CED-ZML en voor rekenen met de Rekenboog.
We evalueren op de hoofdvakgebieden: rekenen (Rek), mondelinge taal (MT), schriftelijke taal (ST) en
leren leren.

Binnen de EMB afdeling (D- groepen) werken we met het CED-ZLM leerlij n pakket en met het Plancius
leerlijnpakket. We evalueren op mondelinge taal (MT), schriftelijke taal (ST), Leren Leren, zintuiglijk en
motorische ontwikkeling, wonen en vrije tijd, zelfbeeld en sociaal gedrag en voor Plancius:
communicatie, sensomotoriek, spelontwikkeling en zelfredzaamheid De leerlingen zijn geplaatst in een
leerroute passend bij hun OPP.
Binnen het SO werken we met de volgende leerroutes:

Leerroute LG VO (uitgesplitst in LG-VMBO-B/K en LG-VMBO-T)
Leerroute LG-arbeid

Leerroute ZML-arbeid

Leerroute ZML-dagbesteding (uitgesplitst in DB-arbeidsmatig en DB-taakgericht en DB-
belevingsgericht
Leerroute ZML-EMB-P (Plancius)

Voor de rapportage en de resultaten: ziewww. m t Ischoolroosendaal. nl onder informatie rapportage
leeropbrengsten SO

Afdeling VSO
Deze rapportage is ook een onderdeel van het opbrengstgericht werken (OGW) met CED-leerlijnen en
heeft als doel het duiden van de leeropbrengsten binnen de VSO-afdeling. Daarnaast bevat de
rapportage aanbevelingen ter verbetering van het onderwijsaanbod en het verhogen van de
leeropbrengsten, ledere VSO-leerling heeft een ontwikkelingsperspectief (OPP). Het OPP geeft de
leerroute met de streefkwaliteit en uitstroombestemming van de leerling aan. Door de leeropbrengsten
van de leerling af te zetten tegen de te verwachte streefkwaliteit (ten op zichten van het OPP) wordt
duidelijk of de leerling zich naar verwachting ontwikkeld heeft. Onze streefkwaliteit is gebaseerd op de
opbrengsten van de afgelopen jaren en afgezet tegen de Lecso norm (doelgroepenmodel). De
leeropbrengsten zijn per leergebied in beeld gebracht voor de vijf hoofdvakgebieden: Rekenen,
Mondelinge taal. Schriftelijke taal, Mens, Natuur en techniek en Mens en maatschappij. De gegevens zijn

Stichting Mytylschool Roosendaal -jaarver^

pwc

raterhouseCoopers
mntantsN.V.

Uitsluitend voor
identificatiedoeleinden

12



. iMytylit-hool
.S^?S"^^~Ïr^'». '-

verwerkt in Excel documenten (te vinden op het netwerk van school). Binnen het VSO maken we gebruik
van de CED VSO leerlijnen en voor rekenen van de CED VSO Rekenboog.
De VSO-afdeling van de Mytylschool Roosendaal heeft 4 mentorgroepen met verschillende niveaus,
namelijk:
D3(EMB) 7 leerlingen
VSO D (Dagbesteding): 7 leerlingen
VSO AO (Arbeid Onderbouw): 11 leerlingen
VSO AB (Arbeid Bovenbouw): 7 leerlingen
Totaal aantal leerlingen binnen het VSO (2019-2020): 32 leerlingen De leerlingen zijn geplaatst in een
leerroute passend bij hun OPP.
Binnen het VSO werken we met de volgende leerroutes:

Leerroute arbeid vanuit de LG

Leerroute arbeid vanuit ZML
Leerroute dagbesteding taak/activiteit gericht
Leerroute dagbesteding belevingsgericht

Voor de rapportage: zie www.m
vso

Ischoolroosendaal. nl onder informatie rapportage leeropbrengsten

2. 1.4 Inspectie

Minstens één keer in de vier jaar onderzoekt de onderwijsinspectie ieder schoolbestuur in Nederland. In
schooljaar 2018/2019 is de Stichting R.K. Mytylschool Roosendaal een van de schoolbesturen die voor
het vierjaarlijks onderzoek geselecteerd is. De inspectie heeft onderzocht of het bestuur op de
Mytylschool voor speciaal (so) en voor voortgezet speciaal onderwijs (vso) zorgt voor onderwijs van
voldoende kwaliteit en of het financieel in staat is om ook in de toekomst goed onderwijs te blijven
verzorgen.

Voor de rapportage van de onderwijsinspectie zie onze website www. m t Ischoolroosendaal. nl
onder kopje informatie

In 2020 hebben wij meegewerkt aan een vooronderzoek voor de monitor afstands- en hybride
onderwijs. In 2021 zal het formele onderzoek door de onderwijsinspectie plaatsvinden.

Doelmatigheid van de besteding van de middelen
Mytylschool Roosendaal streeft er naar de beschikbare middelen zo doelmatig mogelijk in te zetten, dat
wil zeggen maximale resultaten in relatie tot de (personele en financiële) inspanningen die daarvoor
moeten worden geleverd. De formatie voor het onderwijs en de ondersteunende processen zijn daarop
ingericht, de resultaten worden daarnaast ook bepaald door de kennis, kunde en vaardigheden van de
leerlingen binnen de specifieke doelgroep die de school bezoekt. Door het specialisme van de ervaren
medewerkers besteden wij de middelen doelmatig, dat wordt bevestigd door de resultaten die wij
behalen ten aanzien van de ontwikkeling van de leerlingen.
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Effecten van de middelen van verkregen passend onderwijs middelen
De belangrijkste component (ruim 70%) in de Rijksbekostiging van Mytylschool Roosendaal zijn de zgn.
'zware ondersteuningsmiddelen' die vanuit het budget van de samenwerkingsverbanden passend
onderwijs aan de school worden toegekend. Zonder deze bekostiging zou de school niet in staat zijn om
de formatie zodanig in te regelen dat de begeleiding van de leerlingen geregeld kon worden zoals het nu
geregeld is. Per leerling is de formatie aanmerkelijk hoger dan in het regulier funderend onderwijs, een
noodzaak om de kinderen in hun ontwikkeling te kunnen begeleiden.

2. 1.5 Visitatie
Er heeft nog geen bestuurlijke visitatie plaatsgevonden. Het bestuur Mytylschool heeft zich opgegeven
voor de pilot van de PO-raad.

2. 1.6 Passend onderwijs
Binnen de samenwerkingsverbanden wordt voortdurend overleg gevoerd over de te behalen resultaten
met betrekking tot Passend onderwijs. Vanuit de samenwerkingsverbanden ontvangt de school de
middelen voor de zware ondersteuning die door het ministerie van OCW rechtstreeks worden
uitbetaald. Deze middelen worden doelmatig ingezet, dat wil zeggen dat de doelen bereikt worden die
de school verwacht te bereiken. De RvT houdt toezicht op het doelmatigheidsaspect.
Daarnaast worden vergoedingen voor de kosten van ambulante begeleiding op de reguliere scholen
beschikbaar gesteld. Deze middelen worden jaarlijks vastgesteld en lopen steeds verder terug.
De school participeert actief in de verbanden van PO en VO in de regio Roosendaal en Bergen op Zoom.

2. 1.7 Ontwikkelingen met een maatschappelijke en/of politieke impact
Er hebben zich in 2020 geen ontwikkelingen voorgedaan die een belangrijke impact hebben op de school
of het gespecialiseerd onderwijs in het algemeen.

2.2 PERSONEEL & PROFESSIONALISERING

2. 2. 1 Personele formatie 31-12-2020

71 personen in dienst waarvan 15 man en 56 vrouw; de gemiddelde leeftijd is 49 jaar. Het totaal Fte
verbruik is 51, 46.
Het ziektezuimtepercentage is in 2020 teruggelopen naar 4, 14 %. Het cijfer is niet geheel betrouwbaar
daar er geen weging heeft plaats gevonden n. a.v. de afwezigheid i.v. m. de Covid maatregelen en
lockdown periode.
Langdurig ziek:

2 personeelsleden: 2 personen in re-integratie traject. Volgens de huidige inzichten mag verwacht
worden dat beide personen hun werkzaamheden voor de school na de zomervakantie 2021 weer
zullen oppakken.

Professionalisering
Binnen de Mytylschool Roosendaal is veel kennis in huis om onze belangrijkste taken, geven van
onderwijs (intern) en ondersteunen van leerlingen met een beperking in het regulier onderwijs (vroegere
ambulante begeleiding), uit te voeren. Het veranderende onderwijsveld, o. a. in gang gezet door de wet
op Passend Onderwijs, zorgt dat wij een andere positie krijgen ten opzichte van scholen in onze
samenwerkingsverbanden. Ook zijn we al enkele jaren bezig om onze organisatie en ons
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onderwijskundig- en pedagogisch handelen op een kwalitatief hoger niveau te tillen, o. a. door middel
van interne audits en het opzetten van een stuurgroep kenniscentrum (vanaf 2010).
Voortbouwend op de aanwezige 'knowhow' willen we verder met de groei in kennis en vaardigheden,
maar we willen vooral sterker worden door een lerende organisatie te zijn.

Centrale vragen zijn:

'Wat hebben we in huis aan expertise en hoe onderhouden en ontwikkelen we dat?
Hoe halen we nieuwe kennis in huis (innovatie) en hoe verspreiden we deze kennis?'

Een belangrijke pijler van onze werkzaamheden is samenwerking en deze wordt vorm gegeven d.m.v. de
samenwerking met samenwerkingsverbanden, revalidatiecentra, de kenniscentra van de Kennisgroep
Speciaal en samenwerkingspartners: de gemeentes (WMO en jeugdzorg), Bravis en SDW
Hoe kunnen we onze gezamenlijke expertise inzetten ten behoeve van onze nieuwe positie als 'partner
passend onderwijs'?

In 2020 hebben door de corona-maateregelen veel activiteiten geen doorgang kunnen vinden.
Interne scholingsactiviteiten zoals de kennismarkten en cafés konden door de beperking in het aantal
personen in een ruimte niet doorgaan.
Een kennismarkt is op digitale wijze doorgegaan door meerdere online kennismodules (e-Wise) digitaal
te delen.

De volgende thema's hebben wel aandacht gehad:
Digitaal Les geven op afstand o. a. via TEAMS
Gebruik en inrichting TEAMS
Pedagogisch handelen in de klas
ParnasSysenZIEN!
Multidisciplinair samenwerken binnen EKEP en samenwerking binnen de klas/afdeling.
Uitvoering naar EKEP 2.0
Opbrengstgericht werken in de klas / didactisch handelen
Office 365/sharepoint
Ouderparticipatie: gebruik Parro alle groepen
Scholing in het kader van medisch handelen voor de OA
Afdelingsspecifieke scholing (o.a. leespraat, belevingstheater, doorgaande lijn en intervisie)

Zie ook het Professionaliseringsplan 2019-2022

2. 2.2 Uitkeringen na ontslag
In het verslagjaar 2020 zijn er geen werkloosheidskosten ten laste van het bestuur gekomen. Door tijdig
te anticiperen op signalen die duiden op een mogelijke mismatch tussen competenties van medewerkers
en eisen aan bekwaamheid wordt zoveel mogelijk voorkomen dat gedwongen van medewerkers afscheid
genomen moet worden.

2. 2. 3 Aanpak werkdruk- proces inzet extra middelen OCW
Bij de formatieplannen 19-20 en 20-21 zijn expliciet de middelen benoemd die voor het verlichten van
de werkdruk door het ministerie van OCW beschikbaar gesteld. Aan medewerkers is de keuze
voorgelegd om deze extra middelen al dan niet volledig te besteden aan extra formatie en/of
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investeringen in materiele zaken. De keuze van de medewerkers is uiteindelijk gevallen op extra handen
voor de klas om zodoende daarmee de werkdruk te verminderen.

2.2.4 Besteding prestatieboxmiddelen
De zgn. prestatieboxmiddelen zijn ingezet voor de scholing en training van medewerkers op zowel
management als uitvoerend niveau.

2.2.5 Strategisch personeelsbeleid

Strategische personeels- formatieplanning:
De Mytylschool Roosendaal heeft te maken met een aanzienlijke groep medewerkers van 60 jaar of
ouder. De verwachte uitstroom is momenteel circa 13 FTE; ongeveer 25%. De organisatie wil
medewerkers zo goed mogelijk inzetbaar houden. Indien blijkt dat medewerkers het werk niet (meer)
goed aan kunnen, wil de school goede afspraken met de medewerker maken om ziekteverzuim te
voorkomen. Het is wenselijk om het gesprek hierover met medewerkers aan te gaan. De
schoolorganisatie heeft budget beschikbaar gesteld om gericht beleid en/of activiteiten te ontwikkelen.
In 2020 is dit thema met gelijksoortige scholen uit de kennisgroep Speciaal besproken. Er is een aanzet
gemaakt voor duurzaamheidsbeleid wat in 2021 verder door ontwikkeld zal worden.
De input zal mede basis vormen voor het bestuursformatieplan en beleid mbt duurzame inzetbaarheid.

In 2020 is vooruitlopende op de uitstroom actief aan personeelswerving gedaan. Er zijn een 6 tal nieuwe
mensen benoemd. De personele bezetting is eind 2020 op peil. Naar verwachting zal met name de
komende vijf kalenderjaren de uitstroom van medewerkers op grond van de pensioengerechtigde
leeftijd relatief hoog zijn.

In kader van afspraken nieuwe CAO is het functiehuis in 2020 tegen het licht worden gehouden. Het
geheel heeft begin 2021 definitief vorm gekregen. Met betrekking tot de functiewaardering zijn de
onderwijsassistenten naar schaal 5 gegaan. De nieuwe functiebeschrijvingen zullen afgestemd worden
op de onderwijskundige ontwikkelingen. De noodzakelijke competenties worden binnen het
professionaliseringsbeleid meegenomen.

2.3 HUISVESTING & FACILITAIR

Doordecentralisatie

De voorbereidingen tot het besluit van gehele doordecentralisatie van het primair onderwijs is binnen
de Gemeente Roosendaal niet afgerond in 2020. De verwachting is nu 2021.
De Mytylschool gaat voorlopig niet mee met de doordecentralisatie; na overleg met de gemeente gaan
we ons richten op nieuwbouw. Samen met Bravis zullen er verkenningen plaats vinden en zal in 2021
een programma van eisen worden uitgewerkt.

Duurzaamheid

In afwachting op de hiervoor opgenomen verkenningen ten aanzien van de huisvesting is in 2020 ook
terughoudend omgegaan met duurzaamheidsinvesteringen. De beoogde nieuwbouw zal tenminste
moeten voldoen aan de criteria Bijna Energie Neutraal Gebouw (BÉNG).

Meerjarig onderhoudsplan
Het MOB is begin 2019 vastgesteld. De bijgestelde MOB is in het najaar 2020 in concept gewijzigd.
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Grootste onderhoud is geweest: de vervanging tl lampen in het gehele gebouw; de vervanging van
elektronica en accupakketten tillift installaties.
Gelet op mogelijke toekomstige nieuwbouw zal het onderhoudsplan op een later moment hierop
worden aangepast.

Vervoer

Er is in augustus 2019 een nieuwe gezamenlijke regeling afgesloten met de deelnemende Gemeenten
mbt het leerlingenvervoer. Voor het vervoer wordt gebruik gemaakt van eigen schoolbussen en de inzet
van taxi bedrijf Coverde. Voor de keuze van voorgenoemde partij is een Europese
aanbestedingsprocedure doorlopen.
In het voorjaar 2020 zijn de vervallen vervoersopdrachten door de lockdown voor 80% vergoed aan
taxibedrijf Coverde.

Risico inventarisatie & Evaluatie:

Eind 2019, begin 2020 is nieuwe RIE uitgevoerd. Door een extern bureau is het rapport beoordeeld en
gevalideerd. Op grond van de uitkomsten is begin 2021 een actieplan van gewenste verbeteringen
opgesteld. De gewenste verbeteringen richten zich met name op de achterstanden die zijn ontstaan als
gevolg van de Covid-19 pandemie, deze zullen worden weggewerkt in het kader van het Nationaal
Programma Onderwijs (NPO) waarvoor door OCW extra middelen beschikbaar worden gesteld. Er zijn in
de RIE geen urgente situaties geconstateerd; algemeen is de lijn t. a.v. vorige meting verbeterd.

2.4 FINANCIEEL BELEID

2.4.1 Doelen en resultaten
Het financieel beleid van de school is er op gericht om tijdig extra personeel aan te trekken. Naar
verwachting zal de komende jaren een relatief groot aantal ervaren medewerkers afscheid nemen van
de school op grond van de pensioengerechtigde leeftijd. Daarvoor is het noodzakelijk om tijdig de
vervangers daarvoor in dienst te nemen en in te werken. Daarmee is een start gemaakt bij het
formatieplan 20/21. Ook in de voorbereidingen op het komend schooljaar zal deze koers gevolgd blijven
worden.

2.4.2 Financieel resultaat
Het jaarrekeningresultaat bedraagt   269. 000 voordelig, begroot was een tekort van   10. 000. Het
resultaat wijkt af doordat in 2020 minder personeel is aangetrokken dan bij de begroting was voorzien.
Ook de investeringen zijn lager dan begroot - daardoor zijn ook de afschrijvingslasten lager. Het
terughoudend beleid in 2020 is terug te voeren op de strategische heroriëntatie op de school. Naar
verwachting zal de samenwerking met de partners in de zorg de komende jaren worden geïntensiveerd.
Het in 2021 op te maken strategisch beleidsplan staat in het teken van de samenwerking met zorg. In de
aanloop naar de begroting 2022 zullen de contouren van de toekomstplannen waarschijnlijk duidelijker
zichtbaar zijn waardoor ook een betere sturing op het (financieel) resultaat zichtbaar zal zijn.

2.4.3 Investeringsbeleid en financieringsbehoeften
Het investeringsbeleid is in beginsel gericht op het instandhouden van het bestaande
investeringsvolume. In 2020 en 2021 zal terughoudend met investeringen worden omgegaan in
afwachting van de uitwerking van de contouren van het strategisch beleidsplan.
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In de meerjarenraming zijn geen majeure investeringen opgenomen die leiden tot extra
financieringsbehoeften. De vervangingsinvesteringen kunnen gefinancierd worden met eigen middelen.

2.4.4 Treasury

Leidraad voor het te voeren treasurybeleid is de OCW Regeling Beleggen, lenen en derivaten. De in deze
regeling opgenomen kaders en bepalingen zijn vastgelegd in het treasurystatuut van de school.
Als gevolg van de lage rente op de markt - zowel voor wat betreft obligaties als de deposito's - is er in
2020 geen actief treasurybeleid gevoerd. Voorbereidingen worden getroffen om begin 2021 over te
gaan tot het zgn. schatkistbankieren bij het ministerie van Financiën. De belangrijkste reden daarvoor is
de negatieve rente die door de commerciële banken in rekening wordt gebracht.

2.4. 5 Kasstromen

In 2020 zijn de liquide middelen met   329.000 toegenomen. Het belangrijkste aandeel vormt het
voordelig exploitatieresultaat. In het kasstroomoverzicht in de jaarrekening is het verloop van de liquide
middelen verder toegelicht.

2.5 RISICO'S EN RISICOBEHEERSING

2.5. 1 Interne risicobeheersingssysteem
In de aanloop naar de begroting 2021 zal ook het risicomanagement verder worden
geprofessionaliseerd. De relatie tussen risico's en financiële impact wordt hierbij gekwantificeerd zodat
het benodigd eigen vermogen gekwantificeerd kan worden, ook de beheersingsmaatregelen vormen een
onderdeel van het risicobeheersingssysteem.
Wij verwachten dat onze eigen vermogenspositie robuust genoeg is om de belangrijkste risico's te
ondervangen, de in 2020 ingevoerde OCW signaleringswaarde mogelijk bovenmatig publiek vermogen
bevestigd deze verwachting.

2.5.2 Belangrijkste risico's

Als belangrijkste risico's worden vooralsnog onderkend:

l. Onvoldoende specialistisch aanbod voor leerlingen
Beheersmaatregelen zijn gericht om solide afspraken met de ketenpartners om de continurteit van

het specialistisch aanbod aan de leerlingen te kunnen waarborgen. Niet uitgesloten kan worden dat
er toch een hiaat in het aanbod ontstaat.

2. Onvoldoende gekwalificeerd personeel, zowel in aantal als kwaliteit

De krapte op de arbeidsmarkt leidt mogelijk tot het lastig invullen van vacatures die ontstaan.

3. Hoog ziekteverzuim

Ook een hoog ziekteverzuim kan leiden tot onvoldoende gekwalificeerd personeel beschikbaar
hebben om het onderwijs te verzorgen. Als gevolg van de krapte op de arbeidsmarkt zijn geschikte

ziektevervangers ook moeilijk te vinden.

Stichting Mytylschool Roosendaal -jaarvei

pwc

aterhouseCoopers
mtants N.V.

Uitsluitend voor
identificatiedoeleinden

18



lytylschool'f

4. Niet nakomen wettelijke bepalingen, inclusief AVG
De AVG kent een groot aantal strenge bepalingen. Integraal kennis hebben bij alle medewerkers van

de AVG en andere wettelijke bepalingen is nagenoeg uitgesloten. Daardoor kunnen zich onbedoeld

situaties voordoen, waarin de wettelijke bepalingen worden overtreden. Door regelmatig aandacht
te vragen voor relevante wettelijke bepalingen, wordt geprobeerd om dat zoveel mogelijk te
voorkomen.

5. Volumebekostiging SWV Bergen op Zoom

Met het samenwerkingsverband VO Bergen op Zoom zijn afspraken gemaakt over de bekostiging van

de zware ondersteuning. Alle leerlingen worden ingedeeld in de ondersteuningscategorie 2
(midden). Het samenwerkingsverband geeft daarnaast een verdiept arrangement voor het totale

leerlingaantal. De looptijd van de overeenkomst is vier jaar. Onzeker is of het

samenwerkingsverband de gemaakte afspraken vanuit financieel perspectief ook daadwerkelijk
hierna kan continueren. De effecten van afspraken worden gedurende de looptijd van de

overeenkomst door ons kritisch gemonitord en waar nodig in het bestuurlijk overleg binnen het

samenwerkingsverband gebracht.

6. De (mogelijke) gevolgen van COVID-19

De belangrijkste risico's die voortvloeien uit de huidige onzekere situatie inzake Covid-19 zijn:
. Verzorgen onderwijs op afstand. De kernactiviteit van de instelling, het verzorgen van onderwijs,

kan niet op de reguliere wijze plaatsvinden. In versneld tempo hebben de scholen maatregelen
getroffen om het leren op afstand mogelijk te maken, waarbij krachten en expertises worden

gebundeld. Niet alle leerlingen/ studenten beschikken over de juiste devices om digitaal
onderwijs te volgen wat leidt tot investeringen van de onderwijsinstelling.

. Leerling/ studenten welzijn. Leerkrachten houden op afstand dagelijks contact met individuele

leerlingen en studenten. We zijn ons ervan bewust dat dit verre van optimaal is, maar is op dit
moment het maximaal haalbare.

. Bekostigingsonderzoek. Problematiek inzake het bekostigingsonderzoek. Onduidelijkheid over
aangepaste wet- en regelgeving vanuit het Ministerie

. Onrechtmatigheden. Doordat niet altijd de reguliere processen kunnen worden gevolgd is er een

mogelijk risico op onrechtmatige bestedingen.

2.6 OVERIGE AANDACHTSGEBIEDEN MET BETREKKING TOT DE CONTINUÏTEIT

2.6. 1 COVID-19
De uitbraak van COVID-19 (Corona) eind februari 2020 heeft een enorme impact op ons allemaal. De

wereldwijde pandemie leidt tot ongekende omstandigheden. De effecten van deze crisis op de lange
termijn en ontwikkelingen op globaal en nationaal niveau zijn op dit moment nog niet duidelijk. Dit alles
legt een zware druk op de organisatie en het personeel. Het monitoren van, en anticiperen op de
periodiek gemeten opbrengsten van ons onderwijs staat eveneens onder zware druk. Er worden in snel

tempo digitale lesmethodes ontwikkeld, er wordt digitaal les gegeven en nog tal van initiatieven die
binnen de organisatie zijn uitgerold. Een betrouwbare meting van de resultaten is daardoor, sinds de

uitbraak van het corona-virus niet mogelijk geweest. De aanpassingen in het onderwijs hebben veel
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energie en aanpassingsvermogen gevergd van het personeel. We streven naar een zo adequaat
mogelijke uitvoering van onze taak als onderwijsinstelling.

Gezien de snelheid en onduidelijkheid van de ontwikkelingen rondom deze crisis is het niet mogelijk om
deze financiële gevolgen op dit moment betrouwbaar te kwantificeren. Dit is onder andere afhankelijk
van de duur, de ontwikkeling van de verspreiding van het virus en maatregelen vanuit het kabinet. Op
basis van de beschikbare informatie verwacht de instelling op korte termijn geen continuïteitsrisico. De
liquiditeits- en solvabiliteitspositie is solide genoeg gezien de omvang van de eerste geldstroommiddelen
van de totale baten.

De financiële impact van COVID-19 is derhalve voor de totale baten, het resultaat en de liquiditeit op de
korte termijn zeer beperkt, daar de financieringsstromen zijn gegarandeerd. Met de hiervoor genoemde
(en eventuele andere) mogelijke financiële effecten als gevolg van COVID-19 is in de voorliggende

meerjarenbegroting geen rekening gehouden l.

De impact van het pakket aan maatregelen dat door de diverse overheden is genomen om het virus te
bestrijden hebben grote impact op de instelling. Zowel onderwijskundig als voor de bedrijfsvoering. De
financiële impact op korte/middellange termijn kon nog onvoldoende worden ingeschat.

De belangrijkste risico's van de uitbraak zijn:
. Ziekte van de leerlingen en/of hun ouders. De leerlingen vormen mogelijk als gevolg van hun

beperkingen een kwetsbaarder groep die mogelijk ernstiger verschijnselen kunnen oplopen van het
virus.

. Het risico van ziekte is ook van toepassing op de medewerkers, zij zijn immers genoodzaakt om met
de groepen kinderen te werken waarbij fysiek contact niet altijd uitgesloten kan worden.

De belangrijkste maatregelen om de risico's te beperken zijn:
Op afstand van school zoveel mogelijk het onderwijs laten volgen (leerlingen) en thuis werken
(medewerkers). Een beperkt aantal leerkrachten werkt, zolang de school gesloten is voor onderwijs,
vanuit school om het onderwijs zoveel mogelijk op een normale manier door te laten gaan. Er is extra
geïnvesteerd in verschillende ICT apparatuur. Mytylschool Roosendaal kan zelfstandig - zonder
financiële steun van derden het onderwijs voortzetten. De liquiditeit- en vermogenspositie zijn daarvoor
voldoende toereikend. Daarnaast zijn de belangrijkste inkomsten gegarandeerd door het ministerie van
ocw
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VERBONDEN PARTIJEN - SAMENWERKINGSVERBANDEN

Met onderstaande samenwerkingsverbanden vormt Mytylschool Roosendaal een zogenaamde verbonden
partij, doordat de voorzitter van de Raad van Bestuur participeert in het samenwerkingsverband,.

VERBONDEN PARTIJ MET BELANG IN BEVOEGD GEZAG

Statutaire naam

Primair onderwijs

Brabantse Wal

Roosendaal-Moerdijk

Optimale OnderwijsKans

Langstraat Neusden Altena

Kind op l

Reformatorisch samenwerkingsverband

Voortgezet onderwijs

Brabantse Wal

Roosendaal e.o.

Juridische

vorm

Stichting

Stichting

Stichting

Stichting

Stichting

Stichting

Stichting

Stichting

Statutaire zetel

Bergen op Zoom

Roosendaal

Oosterhout

Kaatsheuvel

Goes

Ridderkerk

Bergen op Zoom

Roosendaal

Code

activiteiten

(één of meer)

Overige

Overige

Overige

Overige

Overige

Overige

Overige

Overige

Deelname

percentage

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

2.7 TOEGANKELIJKHEID

Bij Mytylschool Roosendaal onderscheiden we drie groepen kinderen die toegelaten kunnen worden tot

het onderwijsaanbod van de school:

l. Kleutergroepen: 4-8 jarigen
In de kleutergroepen bieden we onderwijs aan leerlingen in de leeftijd van 4 tot 7/8 jaar, functionerend
op gemiddeld basisschoolniveau, moeilijk lerend niveau, of zeer moeilijk lerend niveau. De
kleutergroepen bestaan uit leerlingen vanaf 4 jaar, die het reguliere onderwijs (nog) niet kunnen volgen
vanwege een ondersteuningsbehoefte op fysiek/medisch gebied in combinatie met een
ondersteuningsbehoefte op het gebied van leren en ontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling en
gedrag of communicatie.

Instroom geschiedt vanuit thuis, de peuterspeelzaal, de therapeutische peutergroep, de reguliere
basisschool, de speciale basisschool, medisch kinderdagverblijf of orthopedagogisch

dagcentrum/kinderdagcentrum. Alle leerlingen behoeven een toelaatbaarheidsverklaring van het
samenwerkingsverband.
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2. SO-groepen: 7/8-14 jarigen
Na de kleuterperiode bieden we onderwijs aan leerlingen in de leeftijd van 7 tot maximaal 14 jaar,
functionerend op regulier basisschoolniveau, moeilijk lerend niveau of zeer moeilijk terend niveau. Het

onderwijs op Mytylschool Roosendaal kent drie uitstroomprofielen met daarbij behorend vijf leerroutes.
ledere leerroute heeft haar pedagogische en didactische eigenheid, aangepast aan de
ondersteuningsbehoeften van de leerlingen in deze leerroute. Het is mogelijk een overstap te maken

naar een andere leerroute indien daar aanleiding voor is.

Instroom geschiedt vanuit de kleutergroepen, het (speciaal) basisonderwijs of een andere vorm van

speciaal onderwijs. Alle leerlingen behoeven vanaf l augustus 2014 een toelaatbaarheidsverklaring van
het samenwerkingsverband.

3. VSO-groepen: 12-20 jarigen
In het VSO bieden we onderwijs aan leerlingen in de leeftijd vanaf 12-14 jaar tot maximaal 20 jaar,
functionerend op een moeilijk lerend of zeer moeilijk lerend niveau. Leerlingen worden ingedeeld in de
leerroutes 1-2-3-4.

Instroom geschiedt vanuit het speciaal onderwijs, een andere vorm van voortgezet speciaal onderwijs of
vanuit het reguliere onderwijs. Alle leerlingen behoeven vanaf l augustus 2014 een
toelaatbaarheidsverklaring van het samenwerkingsverband.
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CONTINUITEITSPARAGRAAF

Dit hoofdstuk bevat de verantwoording over de financiële staat van het bestuur. Het geeft de
belangrijkste financiële gegevens weer en is tos van de jaarrekening te lezen. De eerste paragraaf gaat in
op ontwikkelingen in meerjarig perspectief, de tweede paragraaf geeft een analyse van de staat van
baten en lasten en de balans. In de laatste paragraaf komt de financiële positie van het bestuur aan bod.

3.1 ONTWIKKELINGEN IN MEERJARIG PERSPECTIEF

3. 1. 1 Leerlingen

l oktober:

SO-cat.l
SO-cat.2
SO-cat.3
Totaal SO

VSO-cat. l
VSO - cat. 2
VSO-cat. 3
Totaal VSO

TOTAAL GENERAAL

2020

12
40
37
89

o

26
10
36

125

2021

12
40
37
89

o

26
10
36

125

2022

12
40
37
89

o

26
10
36

125

202

12
40
37
89

o

26
10
36

12;

De ontwikkeling van het aantal leerlingen blijft naar verwachting de komende jaren stabiel. De
ontwikkeling is afhankelijk van de verwijzingen naar het speciaal onderwijs door onder meer het regulier
onderwijs. Gezien de aard van de specifieke doelgroep leerlingen zijn de prognoses niet altijd even goed
in te schatten, e ris geen directe relatie met demografische ontwikkelingen . De prognose van de
ontwikkeling voor de komende jaren is gebaseerd op de redelijk stabiele aantallen van de afgelopen
jaren.

3. 1.2 FTE

2020 2021 2022 2023

Directie/management

Onderwijzend personeel

Ondersteunend personeel

1, 88

24, 05

25, 53

1, 88

24,33
25, 53

1, 88

24,33
25, 53

1, 88

24, 33
25, 53

Totaal 51,46 51,74 51,74 Sl,74

De ontwikkeling van het aantal leerlingen heeft de belangrijkste invloed op de ontwikkeling van de
formatie. Bij het komend formatieplan zal beoordeeld worden in welke mate al dan niet extra formatie
aangetrokken zal worden anticiperend op de verwachte uitstroom op grond van pensioengerechtigde
leeftijd dat zich de komende jaren zat manifesteren.
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3.2 3TAAT VAN BATEN EN LASTEN EN BALANS

3. 2. 1 Staat van baten en lasten

In  1. 000

Rijksbijdragen
O v. overheid

Ov. baten
Totaal baten

Personeel
Afschrijvingen

Huisvesting
Overige
Totaal lasten

Fin. baten /
lasten

Resultaat

l

Realisatie
2019

3. 820
601
227

4. 648

3. 519
137
183
697

4. 536

o

112

2

Begroting
2020

3. 900
485

68
4.453

3.493
178
188
604

4.463

o

-10

Realisatie
2020

4. 069
531
300

4. 900

3.574
132
190
732

4.628

-3

269

4

Begroting/meerjarenraming
2021

4. 143
669

72
4.884

3. 924
173
199
646

4. 942

-2

-60

2022

4. 243
666

72
4. 981

3. 929
173
196
645

4.943

-2

36

2023

4. 228
666

72
4. 966

3. 949
173
146
645

4. 913

-2

51

5

Verschil

(3-, -2)

169
46

232
447

81
-46

2

128
165

-3

279

6

Verschil

(3-/-l)

249
-70
73

252

55
-5
7

35
92

-3

157

Rijksbijdragen
Begroot 2020
Realisatie 2020

Verschil

  
3.900.000

  
4.069.000

  
169.000 Hogere baten dan begroot

Hogere Rijksvergoeding ivm de compensatie voor de gestegen cao per l januari 2020. In
de begroting was hiermee geen rekening gehouden
Convenantmiddelen verlichten werkdruk waren niet begroot ivm late toekenning ultimo
2019
Aanpassing bekostiging EMB leerlingen leidt tot hogere baten
Lagere baten samenwerkingsverbanden
Totaal hogere baten

Overige overheidsbijdragen
Begroot 2020  485. 000
Realisatie 2020   531.000
Verschil   46.000

  
131. 000

  
29. 000

  
17.000

-  8. 000

  
169.000

Hogere baten dan begroot

Hogere vergoeding leerlingvervoer dan begroot
Hogere vergoeding gymzaal en integrale peutergroep
Totaal hogere baten

 

42.000

  
4.000

  
46.000
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Overige baten
Begroot 2020
Realisatie 2020

Verschil

  
68. 000

  
300.000

  
232. 000 Hogere baten dan begroot

De vergoeding voor gedetacheerden was niet begroot
Overige baten hoger dan begroot
Totaal hogere baten

Personele lasten

Begroot 2020
Realisatie 2020

Verschil

  
3.493.000

  
3.574.000

  
81.000 Hogere lasten dan begroot

De loonkosten zijn hoger dan begroot door de eenmalige uitkering in februari 2020 en
de aanpassing per l januari met 4, 5%. De dekking voor de loonkosten was voor een
groot deel uitgekeerd in 2019.
Hogere kosten externe inhuur dan begroot
Van het Participatiefonds werd een (niet begrote) vergoeding ontvangen. Het PF roomt
de reservepositie af.
Hogere vergoeding UWV dan begroot
Totaal hogere lasten

Afschrijvingslasten
Begroot 2020   178.000
Realisatie 2020   132. 000
Verschil -  46.000 Lagere lasten dan begroot

In de begroting werd er van uit gegaan dat de aanpassingen in het schoolgebouw
geactiveerd en afgeschreven zouden worden. De uitgaven zijn ten laste van de
voorziening groot onderhoud gebracht waardoor de afschrijvingslasten lager zijn.
De vervoermiddelen zijn nagenoeg afgeschreven, maar nog niet vervangen. Vervanging is
voorzien in 2021.

Ook de ICT investeringen zijn lager dan begroot waardoor lagere afschrijvingen.
Totaal lagere lasten

Huisvestingslasten
Begroot 2020   188.000
Realisatie 2020   190.000
Verschil   2.000 Hogere lasten dan begroot

Lagere onderhoudslasten door bouwkundige aanpassing in 2019
Lagere schoonmaakkosten
Hogere energielasten dan begroot
Totaal hogere lasten

  
137.000

  
95. 000

  
232.000  
113.000

  
16.000

-  34. 000

-  14.000

  
81.000

-  17.000

-  13. 000

-  16.000
- 46.000

-  4.000
- 3.000

  
9.000

  
2.000
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Overige lasten
Begroot 2020
Realisatie 2020

Verschil

  
604. 000

  
732.000

  
128.000 Hogere lasten dan begroot

De uitgaven voor leermiddelen zijn hoger dan begroot
Leerlingvervoer hoger dan begroot door nieuw contract gemeente Halderberge.
Tegenover de hogere uitgaven staan ook hogere inkomsten.
hogere uitgaven bedrijfsgezondheidszorg
Lagere uitgaven reproductie
Lagere uitgaven culturele vorming
Overige kleinere afwijkingen t. o. v. de begroting
Totaal hogere lasten

  
10. 000

  
122. 000

  
11. 000

-  8.000
-  4.000
-  3. 000

  
128.000

Rijksbijdragen
Realisatie 2020

Realisatie 2019

Verschil

  4.069.000

  
3. 820. 000

  
249.000 Hogere baten 2020

Hogere Rijksvergoeding 2020 als gevolg van prijscompensatie
Convenantmiddelen verlichten werkdruk (restant) niet in 2019
Lagere baten samenwerkingsverbanden 2020
Totaal hogere baten

pvenge overheidsbijdragen
Realisatie 2020  531.000
Realisatie 2019   601.000
Verschil -  70.000 Lagere baten 2020

De vergoeding voor de integrale peutergroep was in 2020 substantieel lager voornamelijk
als gevolg van lagere bijdragen van de gemeenten Bergen op Zoom en Rucphen:

  
221. 000

  
29.000

-  1.000

  
249.000

Gemeente

Bergen op Zoom

Halderberge

Jeugdhulp Zeeland

Roosendaal

Rucphen

Steenbergen

Totaal subsidie IPG

2020

3. 500

22.750

5. 670

54. 250

14. 000

21. 000

121. 170

2019

57. 750

15.750

1. 756

63. 000

31. 500

26. 250

196. 006

Verschil

-54.250

7. 000

3. 914

-8. 750

-17. 500

-5. 250

-74. 836

-  70.000

De bijdrage in de vervoerkosten was in 2020   4. 000 hoger dan in 2019.

Totaal lagere baten -  70.000
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Overige baten

Realisatie 2020
Realisatie 2019

Verschil

  
300. 000

  
227.000

  
73.000 Hogere baten 2020

Hogere vergoeding detacheringen
Hogere overige baten
Totaal hogere baten

Personele lasten
Realisatie 2020
Realisatie 2019

Verschil

  
3.574.000

  
3.519.000

  
55.000 Hogere lasten 2020

Hogere loonkosten door de cao aanpassing per l januari 2020 en de eenmalige
uitkering in februari 2020.
Aan de personele voorzieningen werd in 2019 meer gedoteerd door de nieuwe
voorziening langdurig zieken.
Lagere uitgaven voor nascholing in 2020
Hogere vergoedingen van het UWV en Participatiefonds in 2020
Overige personele lasten
Totaal hogere lasten

Afschrijvingslasten
Realisatie 2020

Realisatie 2019
Verschil

  
132. 000

  
137. 000
-  5.000 Lagere lasten 2020

De vervoermiddelen zijn in 2020 nagenoeg afgeschreven, maar nog niet vervangen.
Vervanging is voorzien in 2021.. Daardoor afschrijving 2020 lager
In 2020 zijn de afschrijvingen meubilair hoger dan 2019
De ICT afschrijvingen waren hoger dan in 2019
Totaal lagere lasten

Huisvestingslasten
Realisatie 2020
Realisatie 2019
Verschil

  
190. 000

  
183.000

  
7.000 Hogere lasten 2020

Hogere onderhoudslasten dam in 2019
Hogere energielasten dan 2019
Overige
Totaal hogere lasten

  
23.000

  
50.000

  
73.000  

198. 000

-  93.000

-  14.000
-  40. 000

  
4.000

  
55.000

-  13.000

  
3.000

  
5.000

-  5.000

  
2.000

  
4.000

  
1. 000

  
7.000
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Overige lasten
Realisatie 2020

Realisatie 2019
Verschil

  
732.000

  
697.000

  
35.000 Hogere lasten 2020

De uitgaven voor leermiddelen hoger dan 2019
Leerlingvervoer hoger dan in 2019
Lagere kantinekosten in 2020 door Covid
Lagere uitgaven bestuursondersteuningen representatie
Lagere uitgaven PR in 2020 door viering jubileum in 2019
Overige kleinere afwijkingen t. o.v. de begroting
Totaal hogere lasten

  
3.000

  
58.000

-  10.000
-  10.000
-  12.000

  
6.000

  
35.000

3. 2.2 Balans in meerjarig perspectief

In  1.000

Materiele vaste activa
Financiële vaste activa

Vorderingen
Liquide middelen
Totaal activa

Eigen vermogen
Voorzieningen
Kortlopende schulden

Totaal passiva

Realisatie
2019

1.064
8

446
3.274

4. 792

3. 976
441
375

4. 792

Realisatie
2020

1. 214
8

414
3.513
5. 149

4. 245
358
546

5. 149

Begroting/meerjarenraming
2021

1. 316
8

414
3. 351
5.089

4. 185
358
546

5.089

2022

1. 343
8

414
3. 360
5. 125

4. 221
358
546

5. 125

2023

1. 370
8

414
3. 384
5. 176

4. 272
358
546

5. 176

De ontwikkeling van de balansposities 2021 t/m 2023 is ten opzichte van de goedgekeurde
meerjarenraming herrekend met de werkelijke balanscijfers per 31 december 2020. De begroting 2021
was nog gebaseerd op een prognose van de balans per 31 december 2020.
De ontwikkeling van de balansposities volgt de ontwikkeling van de exploitatieresultaten. Het
gerealiseerde exploitatieresultaat ligt niet ver van het begroot resultaat waardoor ook de reservepositie
zich conform de verwachting heeft ontwikkeld.

Daarbij moet nog het volgende worden opgemerkt:
Er is geen rekening gehouden met de financiële gevolgen van twee belangrijke ontwikkelingen die recent
bekend zijn geworden. Beide ontwikkelingen hebben een materiele impact op de vermogenspositie.

l. Afboeken van de zgn. eeuwigdurende vordering op het ministerie van OCW
Per l januari 2023 zal de vereenvoudiging van de bekostiging een feit zijn. ook de scholen in het primair
onderwijs worden dan bekostigd op kalenderjaar. Het gevolg daarvan is dat de zgn. eeuwigdurende
vordering op het ministerie van OCW moet worden afgeboekt. Ultimo 2020 bedraagt deze vordering

  
220.000. Deze vordering heeft betrekking op het verschil tussen de bevoorschotting door OCW en de

toerekening van de baten aan het kalenderjaar (ca 7, 1% van de bekostiging) die volgt uit de huidige
systematiek van bekostiging op schooljaar).
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2. De herwaardering van de voorziening groot onderhoud
Per l januari 2023 moet de waardering van de onderhoudsvoorziening opgenomen worden volgens het
zgn. componenten stelsel dat door de RJ (Richtlijn Jaarverslaggeving) wordt voorgeschreven. Tot 2023
werd het stelsel van 'gemiddelde onderhoudskosten over de planningsperiode van het MJOP' gedoogd.
Zeer waarschijnlijk zal de herwaardering van de onderhoudsvoorziening leiden tot een extra dotatie aan
de voorziening. In 2021 zal onderzoek gedaan worden naar de omvang van de extra te doteren
onderhoudslasten.

3.3 FINANCIËLE POSITIE

3.3.1 Kengetallen

Realisatie Realisatie Begroting/meerjarenraming
2019 2020 2021 2022 2023 Signaleringswaarde

Solvabiliteit 2

Liquiditeit

Rentabiliteit

Weerstandsvermogen
Risicobuffer
Huisvestingsratio

92%
9,9

10%

86%
62%

5%

89%
7, 19

5,6%

87%
62%

5%

89%
6,9

-1%

86%
59%

5%

89%

6,9

1%

85%
58%

5%

89%
7,0

1%

86%
58%

4%

Ondergrens: <0, 30
Ondergrens: <0, 75

3 jarig < O

2jarig < -5%
Ijarig <-10%

< 10%
<5%
> 10%

Mogelijk bovenmatig publiek vermogen

In 2020 is een nieuwe signaleringswaarde aan het toezichtkader toegevoegd dat een indicatie moet
geven van het bestaan van bovenmatig publiek vermogen. De door OCW gehanteerde berekening van
het mogelijk bovenmatig vermogen wijkt af van de berekening van de PO-Raad. Beide waarden zijn in
onderstaande tabel weergegeven. Een toelichting op de afwijkende berekening is hierna opgenomen.

Realisatie Realisatie Begroting/meerjarenraming
2019 2020 2021 2022 2023 Signaleringswaarde

l. Criteria OCW
Normatief vermogen
Werkelijk publiek vermogen
Mogelijk bovenmatig
Relatief aandeel bovenmatig

2. Criteria PO-Raad

Normatief vermogen
Werkelijk publiek vermogen
Mogelijk bovenmatig
Relatief aandeel bovenmatig

1. 826
3. 976
2. 150

54%

2. 484
3.976
1.492

38%

1.826
4. 245
2.419

57%

2. 484
4. 245
1.761

41%

1. 974
4. 185
2. 211

53%

2. 685
4. 185
1. 500

36%

2. 027
4. 221
2. 194

52%

2. 757
4. 221
1.464

35%

> normatief EV 11
2. 070
4. 272
2. 202

52%

> normatief EV1)
2. 816
4. 272
1.456

34%
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l) berekening van het normatief eigen vermogen:
(0, 5 * aanschafwaarde gebouwen * bouwkostenfictie) + (boekwaarde resterende mva) + risicobuffer, waarbij de
risicobuffer afhankelijk van de hoogte van de totale baten (tussen 5 en 12 min. euro) ligt tussen de 5% en 10% van
de totale baten.

3.3.2 Toelichting op de ontwikkeling van de reservepositie
Het eigen vermogen van Mytylschool Roosendaal is op basis van de OCW maatstaven die de
Onderwijsinspectie hanteert te hoog. Zie daarvoor de berekening van het bovenmatig vermogen in
bovenstaande tabel. De PO-Raad heeft een berekeningsmethodiekvan mogelijk bovenmatig publiek
vermogen toegepast die afwijkt van OCW. Argumenten daarvoor zijn;

l. De berekening van de financieringsbehoefte van de 'overige materiele vaste activa' (anders dan
gebouwen) is voor het PO hoger dan OCW in haar generieke benadering van de onderwijssector
veronderstelt.

2. Het (V)SO heeft voor de risicobuffer een opslag nodig van 1, 5 (i. p.v. 1,0).
3. Tot slot is al rekening gehouden met het gegeven dat per l januari 2023 - verbonden aan de

overgang op bekostiging per kalenderjaar i. p. v. schooljaar - de zgn. 'eeuwigdurende vordering op
OCW' (ca 7, 1% van de Rijksvergoeding) verplicht moet worden afgeboekt. Deze laatste heeft vanaf
2023 geen invloed meer op het berekend surplus, in de meerjarenbalans is in 2022 deze
eeuwigdurende vordering ten laste van de algemene reserve gebracht.

Geconcludeerd kan worden dat - ook op basis van de door de PO Raad gehanteerde maatstaven het
vermogen van Mytylschool Roosendaal te hoog is. De Medezeggenschapsraad, de Raad van Toezicht en
de Directeur-Bestuurder zijn zich bewust van het hoge vermogen. Bij de voorbereidingen op het nieuw
strategische beleidsplan zal de inzet van het bovenmatige vermogen een prominente plaats krijgen.
Daarbij zal de doelmatige inzet van de extra middelen prioriteit geven, extra geld uitgeven gaat geen
doelstelling op zich worden. Wij vinden het belangrijk om op een efficiënte en doelmatige manier onze
middelen in te zetten. Bij de oriëntatie op de te volgen strategische koers wordt nadrukkelijk een relatie
gelegd met de partners in de zorg.

3.3.3 Toelichting op de kengetallen

Hierna wordt een toelichting gegeven op de kengetallen. Daarbij wordt een vergelijking gemaakt met de
scholen in het (voortgezet) speciaal onderwijs. Deze vergelijking is overgenomen uit de recent
gelanceerde databank benchmark PO/VO htt s: benchmark ovo. nl

De kengetallen per 31 december 2020 zijn nog niet in de databank opgenomen. De vergelijkende
afbeeldingen zijn uitsluitend bedoeld om een indruk te krijgen van hoe de verschillende waarden van
Mytylschool Roosendaal zich verhouden tot het landelijk beeld in de periode 2015 - 2019.

Solvabiliteit 2

Berekening: (eigen vermogen + voorzieningen) / balanstotaal.
Het kenmerk van een voorziening is, dat deze tot het vreemd vermogen gerekend moet worden. Het
kengetal solvabiliteit 2 treffen we alleen in de onderwijssector aan. Schoolbesturen hebben de
mogelijkheid om voorzieningen aan te leggen, waarvan het onderscheid met een reserve niet altijd
duidelijk te maken is.
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Vergelijking met de sector (v)so:

Ontwikkelingvan de solvabiliteit II

»S«lch»r8 UC l.wlKBBsl liasuróaal. 75T7«
<|Sp«iaa! Omlerw'3s /Voortgeïtt Speclwl 0^ew;is. v:v. cxptrtlse cïttn iSO,!V£OJ V

OU0120U-1022

De solvabiliteit ligt sinds 2015 boven het gemiddelde van de scholen in het gespecialiseerd onderwijs.

Liquiditeit (current ratio)
Berekening: vlottende activa / vlottende passiva.
Het kengetal liquiditeit geeft aan of er al dan niet voldoende geld beschikbaar is om aan de direct
opeisbare betalingsverplichtingen te kunnen voldoen. In meerjarig perspectief blijft de liquiditeit ruim
voldoende.

Vergelijking met de sector (v)so:

Ontwikkeling van de Ucjuiditeit (current ratio)
rai::o

#SUchtlniIUI. f,-,l!llio;l«l»>t--;aa:-7i77» ^
fllSctttaa; Cnt'<'yi:is;'Vcor!guet Speslaal O.-K'trv.'iJs, Mt upenise u-iin {S0t, \ SS? V

ouolMU-icai

De liquiditeit was de afgelopen jaren hoger dan het gemiddelde van de sector. In het in 2021 op te
stellen strategisch beleidsplan krijgt de afbouw van de reserves een prominente plaats. Daardoor zal ook
de liquiditeit afnemen. In bovenstaande grafiek is dat voornemen nog niet zichtbaar.

Rentabiliteit

Berekening: exploitatieresultaat / totale baten.
De waarde van dit kengetal geeft de verhouding aan tussen het exploitatieresultaat en de baten.
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Vergelijking met de sector (v)so:

Ontwikkeling van de rentabiliteit
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Weerstandsvermogen

Berekening: eigen vermogen / totale baten.
Zoals de omschrijving van dit kengetal duidt, geeft de waarde hiervan aan in welke mate Mytylschool
Roosendaal in staat is onvoorziene tegenvallers te kunnen opvangen.

Vergelijking met de sector (v)so:

Ontwikkeling van het weerstandsvermogen

Sijpffii

l;

C' Stichtm» R.K. wyt,, tichBoiRootüi<iut . 7577a ^
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ouciaau.Mia

Duidelijk is dat het weerstandsvermogen substantieel hoger is dan het weerstandsvermogen van de
sector. In het toezichtkader is een bovengrens opgenomen van 5% van de baten. Ultimo 2020 bedraagt
het weerstandsvermogen 87% van de baten.

Huisvestingsratio
Berekening: huisvestingslasten / totale lasten.
Om een grens te stellen aan 'investeren in stenen' is dit kengetal ontstaan. De huisvestingslasten blijven
ruim onder de bovengrens van 10% van de baten.
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4 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT

Uitvoering van taken, wijze van ondersteuning en advisering bestuur

Participatief toezicht
De kerntaak van de Raad van Toezicht is het uitoefenen van toezicht op het besturen door de Raad van
Bestuur van Mytylschool Roosendaal. De specifieke taken van de Raad van Toezicht zijn verwoord in de
statuten. Het jaar 2020 kenmerkt zich door Corona Covid 19 en de effecten van de pandemie op
onderwijs en werkomgeving. Fysiek vergaderen en schoolbezoeken zijn daarbij geminimaliseerd.
Met inachtneming van verantwoordelijkheden en rollen is de Raad in een vroegtijdig stadium betrokken
bij gedachtenontwikkeling rondom een beperkt aantal strategische onderwerpen. Dit in constructieve
verbinding met de Bestuurder. Over deze onderwerpen vinden op de goede momenten open gesprekken
plaats: reflectief en eerder vragend dan stellend. Het toezicht wordt zichtbaar en merkbaar ineen aantal
opdrachten:
o toezien op het realiseren van de resultaatafspraken uit het strategisch beleidsplan;
o toezien op het borgen van de gezonde financiële positie van de Stichting;
o toezien op verdere verbetering van kwaliteit van onderwijs;
o initiëren van activiteiten om het contact met de verschillende geledingen van de organisatie te

versterken;
o meedenken over het vormgeven van identiteit en waardengericht leren in relatie tot verdere

professionalisering van de leerkrachten.
o Het werkgeverschap van de Raad van Toezicht aangaande de bestuurder
o Het benoemen van de externe accountant.

Samenstelling
De Raad bestaat uit zes personen. Een lid van de Raad van Toezicht wordt voor een periode van vier jaar
benoemd en kan tweemaal voor dezelfde periode worden herbenoemd. Elk lid van de Raad van Toezicht
is verantwoordelijk voor het geheel (totaal van alle besluiten) en moet vanuit overzicht hoofdlijnen van
het totale beleid beoordelen om daardoor bij te dragen aan evenwichtige oordeelsvorming. Elk lid
beschikt daarnaast over de specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor het vervullen van zijn taak,
binnen zijn rol in de Raad. Een lid voert zijn taak uit zonder last van ruggespraak, vanuit een
onafhankelijke en onpartijdige instelling ten opzichte van alle belangengroepen.

Er is sprake van een organieke scheiding van het intern toezicht en de uitvoering van het dagelijkse
bestuur. Wij hanteren hierbij de code Goed Bestuur. De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op
het beleid van het eenhoofdig College van Bestuur, op de algemene gang van zaken en op de
verwezenlijking van de grondslag en doelstelling van de Stichting. De scheiding van taken en de
werkwijze van de Raad van Toezicht zijn vastgelegd in statuten.

De samenstelling van de Raad van Toezicht was ultimo 2020 als volgt:
Dhr. M. A. J. M. Nelen (voorzitter)
Dhr. C. G.A. Mattheussens (vicevoorzitter)
Dhr. P. C. A. M. Etman (lid)
H. N.A. M. Wouters (lid)
Mevrouw Y. G. van Hoof-lmbos (lid)
S. v. d. Nieuwenhof(lid)
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Vergoeding
De leden van de Raad ontvangen voor hun werkzaamheden een gematigde vergoeding die in
overeenstemming is met de bepalingen van VTOI en de Wet Normering Topinkomens.

Vergaderingen
De Raad vergadert in het algemeen vier keer per jaar met de Raad van Bestuur. De vergaderingen
worden voorbereid door het College van Bestuur en met de voorzitter van de Raad van Toezicht
afgestemd. Het College informeert de Raad aan de hand van verschillende voortgangsrapportages.

Thema's van bespreking in de bijeenkomsten van de Raad van Toezicht waren:
Digitalisering RvT vergaderingen/ gebruik TEAMS
Kwaliteitssysteem Mytylschool Roosendaal / ISO certificering 9001
Statuten RvT / rooster van aftreden
Opvolging Rvt en CvB
Begroting 2021 en Meerjarenbegroting
Goedkeuren van het jaarverslag 2019
Bestuursformatieplan 2020-2021
Toezicht op doelmatige besteding van de middelen door middel van de voortgangsrapportages
Onderzoek naar bovenmatige reserves
Maatregelen mbt Covid en lockdown
Onderwijskundige ontwikkelingen: o. a systemisch denken en werken
Beleidsbrief 2020-2021

Voortgang nieuwbouw Mytylschool Roosendaal en samenwerking Bravis
Status doordecentralisatie huisvesting
Functioneringsgesprek directeur-bestuurder
Strategie komende jaren
Benoemen van een nieuwe accountant met ingang van kalenderjaar 2021.

Overige contactmomenten
De voorzitter van de Raad voert geregeld informeel overleg met de bestuurder. Ook de overige leden
van de Raad van Toezicht spreken jaarlijks een of meerdere keren met de bestuurder. Soms betreft het
bespreekpunten die behoren bij het aandachtsgebied van het lid van de Raad. Ook worden algemene
zaken besproken.

Overleg Medezeggenschapsraad
De Raad van Toezicht spreekt twee keer per jaar met de MR. Deze gesprekken vonden in het voorjaar en
het najaar 2020 plaats, naar tevredenheid van zowel de Raad van Toezicht als van de MR. De Raad van
Bestuur was bij een van deze gesprekken aanwezig. Hij voert daarnaast eigenstandig afstemming met de
MR.

Thema's van bespreking in de bijeenkomsten van de Raad van Toezicht met de MR waren:
Kwaliteitsdocument

Jaarverslag / Statuten en Reglementen RvT
Financieel (meerjaren)beleid en reservepositie
Organisatie en onderwijscultuur
Toekomstige ontwikkelingen
Functioneren van medezeggenschap (incl relatie MR-RvT)
Lera rente kort
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Periodiek overleg bestuurder-MR / periodiek overleg bestuurder-RvT
MR-jaarplanning
Seniorenbeleid (financiën)
Beschrijving functie directeur-bestuurder

De Raad van Toezicht blijft aandachtig een aantal bewegingen in Nederland volgen die Mytylschool
Roosendaal betreffen. Allereerst zijn dat de ontwikkelingen in het kader van passend onderwijs in
Nederland en specifiek in Roosendaal en omgeving. De maatschappelijke context en het beleid van de
overheid zijn instabiel en in beweging. Daarbij kunnen we constateren dat de arbeidsmarkt lastig is,
goede collega's zijn moeilijker te vinden. Landelijk is de Sectorraad GO opgericht (GO-gespecialiseerd
onderwijs). Genoemde thema's en het veranderende landschap noodzaken tot een heldere definitie van
de te varen koers, in de zin van uitdaging en als mooie kans om Mytylschool Roosendaal onderscheidend
te positioneren in de regio en landelijk. Wij zijn dankbaar voor de gehaalde resultaten en blijven samen
met het bestuur het goede doen voor onze leerlingen!

Roosendaal, juni 2021

M.A.J.M. Nelen
Voorzitter Raad van Toezicht
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5 Bijlage Jaaroverzicht Medezeggenschapsraad 2020

Opdracht Het bevoegd gezag van de school bepaalt samen met de directie het beleid.
De medezeggenschapsraad (MR)
adviseert
stemt in

over dit beleid.

Bevoegdheid Binnen de MR wordt gesproken over alles wat met de school te maken heeft,
zolang het maar van algemene en niet van persoonlijke aard is.
Belangrijke besluiten moeten voorgelegd worden aan de MR. Daarnaast kan de
MR zelf het initiatief nemen om standpunten kenbaar te maken.

Uitgangspunt Met de bevoegdheden die de MR heeft kan zij zich daadwerkelijk inzetten voor
het belang van de kinderen, de ouders en het personeel.

Samenstelling De MR van de Mytylschool bestaat op 31 juli 2020 uit 6 leden: 3 personeelsleden
en 3 ouders.

Personeelsgeleding
Marijke Remeeus(secretaris)
Gerryanne van den Berg
Marianne Groeneveld

Oudergeleding
Lizette de hlond (voorzitter)
Annet Mattheussens

Inge Kegel/Verbraak

Behandelde De volgende thema's kwamen aan bod:
thema's Inhoud van de Schoolgids

Inzet extra middelen voor verlaging werkdruk
De hoogte van de (vrijwillige) ouderbijdrage
Het bestuursformatieplan 2020-2021
Begroting 2020
Functiehuis

Protocol Covid

Vernieu\A/de versie LBP
Ouderparticipatie
Systemisch denken en werken
Procedure m. b. t. sluiting school, 2e lockdown
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6 Bijlage Jaarverslag Ambulante Begeleiding, Mytylschool Roosendaal 2020

Inleiding:
De Ambulante Begeleiding van Mytylschool Roosendaal verzorgt ondersteuning op scholen in 4
samenwerkingsverbanden (SWV) en binnen het MBO. De ambulant begeleiders zijn in dienst van de
mytylschool. Alle AB-ers zijn werkzaam in meerdere SWV.
De inzet in het MBO is op basis van jaarlijkse afspraken m. b. t. maximale omvang, gerelateerd aan
individuele casussen, welke gelden voor de duur van een schooljaar/studiejaar.
De coronapandemie heeft er toe geleid dat tijdens de scholensluitingen en daar tussen op een andere
wijze is geprobeerd, i. o. m. met scholen, de ondersteuning door te laten gaan: Via online-gesprekken en
waar het toegestaan was op schoollocaties.

Personele ontwikkeling AB
In januari 2020 bestaat de ambulante begeleiding uit 6 medewerkers. In de loop van 2020 zijn 2 AB-ers
met pensioen gegaan. Hun begeleidingsomvang is niet aangevuld binnen AB. Hiermee is ongeveer 1, 5 fte
minder beschikbaar gekomen voor AB vanaf januari 2021.
Met deze vermindering van AB-inzet is in de afspraken voor schooljaar 2020-2021 met afnemende
scholen, besturen en samenwerkingsverbanden rekening gehouden. Een afname in contract-omvang is
op deze manier opgevangen. Vanaf augustus 2020 kon AB, ondanks afnemende omvang AB -inzet,
voldoen aan de gemaakte afspraken.

Ontwikkeling in de SWV in relatie tot AB
In 3 SWV (PO Brabantse Wal, VO Brabantse Wal en PO Roosendaal) waren ontwikkelingen die van
invloed zijn geweest op de werkwijze en inzet van de ambulant begeleiders.
SWV PO Brabantse wal heeft in mei 2020 aangegeven vanaf 1-8-2021 de omvang van het contract te
willen aanpassen (naar beneden). M.b.t. de voorziene personele ontwikkelingvan AB heeft dit al vanaf 1-
8-2020 geleid tot een lagere contract-omvang.
SWV PO-Roosendaal heeft vanaf 1-8-2020 het gehele budget waaruit AB werd bekostigd overgeheveld
naar de individuele schoolbesturen, met eigen zeggenschap voor de besturen. Dit heeft bij alle besturen
op één na geleid tot lagere begeleidingsomvang vanuit AB. De afspraken over de omvang zijn met
besturen in overleg gemaakt.
In SWV VO Brabantse Wal hebben vanaf 1-1- 2020 alle VO-scholen volledig zeggenschap over de AB-
omvang en over de AB-inzet op de eigen school.
SWV VO Roosendaal heeft het bestaande contract zonder aanpassingen in omvang doorgezet.

PO-Roosendaal:

In 2020 is er per l augustus een verandering van budgettering opgetreden en hebben schoolbesturen
geen verplichte winkelnering meer. Per l augustus 2020 zijn de budgetten voor zorg, waaruit AB wordt
bekostigd overgeheveld van het SWV naar de schoolbesturen. Elk schoolbestuur heeft vanaf dan eigen
zeggenschap over deze budgetten en op welke wijze en met welke omvang zij AB inzetten. Met 4 grotere
besturen zijn losse contracten vastgelegd of afspraken gemaakt over de AB-omvang die vanaf dan voor
het bestuur inzetbaar is. 3 schoolbesturen (Borgesius, de Waarden, OBO) hebben hierin afspraken
gemaakt over een vaste AB-omvang. Hiervan heeft één schoolbestuur dezelfde omvang gehouden als in
schooljaar 2019-2020, de andere schoolbesturen hebben de 'vaste' AB-inzet verminderd. KPO heeft geen
contract afgesloten en dient losse aanvragen in als AB-expertise nodig is.
De scholen Kroevendonk, Zilverlinde en Aisha hebben in 2020 geen aanvragen voor AB-inzet gedaan.
Deze verandering van budgettering en andere afname vanuit de schoolbesturen hebben geleid tot een
vermindering van AB-inzet van ongeveer l fte in 2019-2020 naar bijna 0, 4 fte vanaf l augustus. 2020.

Stichting Mytylschool Roosendaal -jaarvei

pwc

raterhouseCoopers
luntants N.V.

Uitsluitend voor
identificatiedoeleinden

38



Tot l augustus 2020 waren 3 AB-ers in dit SWV betrokken. Vanaf augustus zijn er nog maar 2 AB-ers
betrokken.

Totaal aantal casussen: 37 voor individuele leerlingen, 3 aanvragen voor begeleiding van een groep, 10
teamgerichte scholingen/cursussen.
De begeleiding aan scholen m. b. t. individuele leerlingen varieerde van kortdurend (vanaf 4 uur) tot
structureel gedurende het (school-)jaar. (Het aantal casussen in 2019 bedroeg 89 en 12 teamscholingen)

PO Brabantse Wal

De begeleidingsomvang voor SWV BW PO was vanaf 1-1-2020 l fte. Vanaf 1-8-2020 is er als
gevolg terugloop van personeel in de AB-afdeling een verschuiving opgetreden. Tot en met
december is de begeleidingsomvang vergelijkbaar, maareen deel van de begeleiding wordt
specifiek ingezet voor de grafo-motorische screening van leerlingen van groep 2 met daaraan
gekoppeld de professionalisering van leerkrachten. Vanaf 1-2-2021 zal de AB-inzet afnemen tot
0,6 fte.
De 3 AB-ers die werkzaam zijn in dit SWV hebben in 2019 op verzoek van het SWV een product
ontwikkeld, gericht op de screening van de grafomotoriek bij jonge kinderen. Vanaf eind
2019/begin 2020 werd deze screening uitgevoerd. Door de lock-down in het voorjaar zijn veel
afspraken verplaatst naar het najaar. In het najaar zijn de groep 2 leerlingen van 20 scholen
gescreend door de 3 AB-ers van de Mytylschool. Helaas zijn er in november en december weer
een aantal afspraken niet doorgegaan.

In SWV PO-BW wordt uitgegaan van een expertise model, waarbij de AB-ers werken van uit een
gezamenlijke 'expertise-groep' van AB-ers uit REC 3 en 4, welke een overlegsysteem hanteert bij
het koppelen van een AB-er aan een casus. Daarnaast verzorgt AB-mytylschool in SWV
Brabantse Wal cursussen die vanuit het SWV worden aangeboden.
Aantal casussen: 72 individuele leerlingen, waarbij de betrokkenheid van de AB-er varieerde van
kortdurende ondersteuningen van 10 uur tot langdurigere arrangementen (2019: 66 casussen).
Daarnaast zijn er een aantal teamscholingen en groepsondersteuningen geweest (coaching van
leerkrachten).

VO Brabantse Wal
In VO Brabantse Wal is er een verdere budgetverschuiving van het SWV naar de individuele VO-scholen.
Deze scholen hebben nu zeggenschap over nagenoeg het gehele budget voor zorg en kunnen
eigenmachtig besluiten veranderingen door te voeren in de AB-omvang die ze afnemen. Vanaf l januari
2021 ontvangen alle VO-scholen het volledige budget en heeft het SWV geen zeggenschap meer over
AB-inzet op de scholen. In gesprek tussen het SWV en AB heeft AB wel aandacht gevraagd voor het
budgetteringssysteem. Met het huidige systeem, waarbij niet op alle scholen AB-inzet is, is er een risico
dat AB-expertise niet optimaal inzetbaar is bij verschuiving van leerlingen met ondersteuningsbehoefte
op de verschillende scholen. Bij vragen van scholen die nu geen (vast gekoppelde) AB-er hebben (VSO
(Avonturijn), PRO (Kwadrant) en het Moller) gaat inzet van de AB-er mogelijk ten koste van de inzet op
een andere school. Ook zal er dan (mogelijk) sprake zijn van facturering van de AB-inzet.
Er zijn 4 AB-ers betrokken bij de verschillende scholen in dit SWV.

Aantal casussen: 126 individuele leerlingen, , waarbij de betrokkenheid van de AB-er varieerde van
eenmalig tot structureel gedurende het (school-)jaar. (ter info: het aantal casussen in 2019 betrof 120 )
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VO Roosendaal:

Vanuit aanbevelingen van een werkgroep vanuit ondersteuningscoördinatoren is het aflopende contract
met het SWV, per augustus 2019, voortgezet met de bestaande omvang en dit is in 2020 onveranderd
voortgezet. Elke VO-school heeft een vaste AB-er met een afgesproken inzetsomvang. Er waren in 2020 3
AB-ers actief in dit SWV.
AB is betrokken binnen periodieke intervisie en overlegstructuur van het SWV. AB maakt
kwartaalverslagen (m. b. t. omvang begeleiding) en jaarlijks een jaarverslag over de periode van een
schooljaar.
Aantal casussen: 128 individuele leerlingen, waarbij de betrokkenheid van de AB-er varieerde van
eenmalig tot structureel gedurende het (school-)jaar. (2019: 134 casussen)

Expertise
In het PO is er in de ondersteuning die gevraagd wordt is ongeveer 50% schrijfvaardigheid gerelateerd en
50% gericht op de beperking/ziektebeeld van de leerling en houd de school hier mee om kan gaan om de
leerling te ondersteunen.
De gegeven cursussen/scholingsactiviteiten waren gericht op schrijfgebied en motorisch gebied. Ook zijn
op meerdere scholen voor PO screenings uitgevoerd in kleutergroepen (motorisch) en fijne
motoriek/schrijfvoorwaarden/ grafomotoriek in groepen 3/oudste kleuters.
Ook lagen er o. a. vragen m. b. t. werkhoudingsproblematiek, overgang van PO naar VO.

Het aantal ziektebeelden van de begeleide leerlingen is zeer divers. In het VO is er sprake van meer dan
35 verschillende aandoeningen/ziektebeelden. Meerdere aandoeningen komen relatief vaker voor, zoals
NAH, diabetes, belastbaarheidsproblematiek.
Daarnaast is er regelmatig sprake van fysieke problematiek en bijkomende gedrags- en/of sociale en
emotionele problematiek.
Bij meerdere leerlingen is er sprake van medische problematiek die consequenties heeft voor de
onderwijstijd. Ook worden leerlingen begeleid waar er wel sprake is van (groot) ziekteverzuim, waarbij
het verzuim niet direct (meer) het gevolg is van een gediagnosticeerde medische problematiek, maar
sprake is van (S)OLK-problematiek.

MBO

Naast bovenstaande geeft AB in 2020 begeleiding in het MBO op contractbasis per student. Jaarlijks
wordt tegen het eind van het schooljaar besproken welke studenten in aanmerking komen voor extra
ondersteuning en welke totaalomvang daarbij wordt afgenomen. In 2020 bedraagt deze omvang
maximaal 150 uur. De daadwerkelijk besteedde begeleidingsinzet wordt achteraf gefactureerd. Eind
2020 is een evaluatiegesprek en overdracht gehouden, omdat de MBO-betrokken AB-er stopt wegens
pensioen.

Professionalisering
AB-ers hebben in 2020 zich verder ontwikkeld en de eigen expertise onderhouden en uitgebreid. Vooral
door onderlinge kennisdeling en het volgen van webinars. Door corona zijn veel studiedagen/momenten
op locatie niet door gegaan.
Specificatie van de gevolgde professionaliseringsactiviteiten is opgenomen in het scholingsplan van de
mytylschool.
In 2020 is er 6 keer een gezamenlijk overleg geweest m. b. t. de interne AB-organisatie. Ab-ers zijn ook
aangesloten bij overleg dat van belang was voor alle medewerkers van Mytylschool Roosendaal.
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Vooruitblik op 2021
De verschuivende budgetten, van SWV naar scholen en schoolbesturen, zal ook in 2021 gevolgen gaan
hebben voor AB. De verwachting is dat nieuwe afspraken met scholen en besturen tot een vermindering
van een vooraf vastgelegde begeleidingsomvang zal leiden. In april/mei 2021 zal dit in gesprekken met
opdrachtgevers aan bod komen, waardoor er een planning te maken is voor de inzet van de huidige 4
AB-ers voor schooljaar 2021-2022.
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DEEL 2 - DE JAARREKENING
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Jaarrekening 2020
75778 / Stichting R. K. Mytylschool Roosendaal, te Roosendaal

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA, PASSIVA EN RESULTAATBEPALING

Algemeen

De grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn conform de Regeling voor de Jaarverslaggeving
Onderwijs (RJO). Op basis van de Regeling voor de Jaarverslaggeving Onderwijs worden Titel 9 Boek 2
BW en de Richtlijnen van de Raad voor de Jaarverslaggeving toegepast (behoudens afwijkingen
aanvullingen in de Regeling voorde Jaarverslaggeving Onderwijs). De jaarrekening is opgesteld in gehele
euro's.

Activa en passiva, met uitzondering van het eigen vermogen, worden in het algemeen gewaardeerd tegen
de verkrijgings- ofvervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag
is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans, de staat van baten en lasten
en het kasstroomoverzicht zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de
toelichting.

Voor zover noodzakelijk worden op de vorderingen voorzieningen getroffen voor verwachte oninbaarheid.

Bij de bepaling van de voorziening groot onderhoud ultimo 2020 is gebruik gemaakt van de tijdelijke
uitzonderingsbepaling conform RJO 4, lid 1c.

Continuïteit

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

Vergelijking met voorgaand jaar

De grondslagen voor waardering van activa, passiva en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten
opzichte van voorgaand jaar.

Kernactiviteit
De kernactiviteiten van de school laten zich duiden door een nadere uitwerking van de visie:

. We bieden onze leerlingen een veilige en passende leeromgeving.

. Samenwerking van leerlingen, ouders, begeleiders en ondersteuners is een belangrijk vertrekpunt.

. Het kwaliteitszorgsysteem is gebaseerd op zelfevaluatie en visitatie.

. Het personeelsbeleid is gericht op de ontwikkelingsmogelijkheden van alle medewerkers en
verdergaande expertiseontwikkeling van de school.

. We streven naar het optimaal benutten van ICT-mogelijkheden binnen alle bedrijfsprocessen en alle
denkbare aanpassingen voor leerlingen.

. Het onderwijsaanbod is gericht op de benodigde kennis en vaardigheden binnen de informatie- en
netwerkmaatschappij van nu en bereidt voor op de toekomst (21ste eeuws leren).

Verbonden partijen

Als verbonden partij worden aangemerkt alle rechtspersonen waarover overheersende zeggenschap,
gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen die
overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen worden aangemerkt als verbonden partij. Ook de
statutaire directieleden, andere sleutelfunctionarissen in het management van de instelling en nauwe
verwanten zijn verbonden partijen.

Transacties van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze niet onder normale
marktvoorwaarden zijn aangegaan. Hiervan wordt toegelicht de aard en de omvang van de transactie en
andere informatie die nodig is voor het verschaffen van het inzicht.
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Jaarrekening 2020
7577B / Stichting R. K. Mytylschool Roosendaal, te Roosendaal

Grondslagen Balans

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of de
vervaardigingsprijs, verminderd met de afschrijvingen. De afschrijvingen vinden lineair en naartijdsgelang
plaats op basis van de verwachte toekomstige gebruiksduur. Er wordt rekening gehouden met de
bijzondere waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht.

Onderstaand worden de afschrijvingstermijnen per categorie weergegeven.
Tevens zijn de activeringsgrenzen vermeld.

Categorie

Verbouwingen, Installaties
Apparatuur
ICT
Meubilair
Onderwijsleerpakket
Overige MVA

afschrijvings- afschrijvings- activerings-
termijn in percentage per grens in  
maanden jaar

240 5% 500
60 20% 500

36 tot 60 20%-33,33% 500
180 6, 67% 500
96 12,5% 500

96 tot 120 10%-12,5% 500

Gebouwen

De gebouwen en terreinen worden opgenomen indien sprake is van economisch eigendom. Hiervan is
sprake in het geval van eigen investeringen of van doordecentralisatie van de huisvesting. Op terreinen
wordt niet afgeschreven.

Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud aan de bedrijfsgebouwen is een voorziening voor groot
onderhoud gevormd. De toevoeging aan de voorziening wordt bepaald op basis van het geschatte bedrag
van het onderhoud en de periode die telkens tussen de werkzaamheden van groot onderhoud verloopt.

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa
Door de stichting wordt op iedere balansdatum beoordeeld of er aanwijzingen zijn dat een
vast actief aan een bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Van bijzondere waarde-
vermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de opbrengstwaarde en
bedrijfswaarde. Er zijn per balansdatum geen aanwijzingen dat er vaste activa aan bijzondere
waardeverminderingen onderhevig is.

Financiële vaste activa

De onder financiële vaste activa opgenomen overige vorderingen omvatten waarborgsommen en worden
initieel gewaardeerd tegen reële waarde. Vervolgens worden deze waarborgsommen gewaardeerd tegen
de geamortiseerde kostprijs. Omdat de goederen waarvoor borg is betaald eigendom zijn voor de duur
van het gebruik wordt er geen voorziening getroffen voor oninbaarheid.

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie.
Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Is de
ontvangst van de vordering uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen betalingstermijn dan
wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de verwachtte ontvangsten.
Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.
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Jaarrekening 2020
75778; Stichting R. K. Mytylschool Roosendaal, te Roosendaal

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas en banktegoeden met een looptijd korter dan 12 maanden. Liquide
middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserve. Er is geen sprake van andere
bestem m ingsreserves of fondsen.

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. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de contante waarde van de uitgaven die naar
verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld.

Wanneer de verwachting is dat een derde de verplichtingen vergoedt, en wanneer het waarschijnlijk is dat
deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting, dan wordt deze vergoeding
als een actief in de balans opgenomen.

Voorzieningen worden onderscheiden naar aard en doel.

Toevoegingen aan de voorzieningen vinden plaats door dotaties ten laste van de staat van baten en
lasten. De onttrekkingen vinden rechtstreeks plaats ten laste van de betreffende voorziening.

Voor het contant maken van de waarde van de voorziening wordt gerekend met een rekenrente welke
voor eind 2020 wordt bepaald. De berekening is als volgt:
Rekenrente = Wettelijke rente (bron: DNB) -/- Inflatie (bron: CBS).
Bij een negatieve uitkomst van de rekenrente zal deze op nul worden gesteld.

Voor 2020 wordt er gerekend met een rekenrente van 0,80%. Waarbij de waarde voor de wettelijke rente
vastgesteld is op 2,00% en de uitgangswaarde voor de inflatie 1,20% is.

Jubileumuitkerin en

De voorziening jubilea wordt opgenomen tegen de contante waarde van de verwachte uitkeringen
gedurende het dienstverband. Voor de berekening van de contante waarde van de voorziening wordt
gerekend met de rekenrente welke onder het kopje voorzieningen is benoemd. Daarnaast wordt onder
meer rekening gehouden met verwachte salarisstijgingen en de blijfkans.

Langdurig zieken

De voorziening langdurig zieke werknemers wordt gevormd door de verwachte salariskosten van
langdurig zieke werknemers die waarschijnlijk niet meer zullen terugkeren in het arbeidsproces.

Voorzienin root onderhoud

Voor uitgaven voor groot onderhoud van gebouwen wordt een voorziening gevormd om deze lasten
gelijkmatig te verdelen over een aantal boekjaren. De toevoeging aan de voorziening wordt bepaald op
basis van het geschatte bedrag van het groot onderhoud en de periode die telkens tussen de
werkzaamheden voor groot onderhoud verloopt.

Bij de bepaling voor de voorziening groot onderhoud ultimo 2020 is gebruik gemaakt van de tijdelijke
uitzonderingsbepaling conform RJO 4, lid 1c.
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Leasing

Operationele leasing
Er wordt verondersteld sprake te zijn van Operational Lease als er sprake is van een geïdentificeerd
actief, de afnemer heeft gedurende de gehele gebruiksperiode het recht op vrijwel alle economische
voordelen uit het gebruik van het geïdentificeerde actief; en de afnemer heeft gedurende de gehele
gebruiksperiode het recht om het gebruik van het geïdentificeerde actief te bepalen.

Verplichtingen inzake Operational Lease welke de stichting over langere perioden is aangegaan als
lessee met bedragen van betekenis zijn opgenomen in de Niet in de balans opgenomen verplichtingen
met de looptijdanalyse. De periodiek te betalen leasebedragen worden in dezelfde periode direct ten laste
van de winst- en verliesrekening gebracht.

Kortlopende schulden

De overlopende passiva betreffen de vooruitontvangen bedragen die aan opvolgende perioden worden
toegerekend en/of nog te betalen bedragen, voor zover ze niet onder de andere kortlopende schulden
zijn te plaatsen.
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde.

Grondslagen Staat van Baten en lasten

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten over het verslagjaar, met
inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Lasten en risico's die
hun oorsprong vinden vóór het einde van het verslagjaar, zijn in acht genomen als zij voor het opmaken
van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Het resultaat van de staat van baten en lasten wordt toegevoegd aan de algemene reserve.

Rijksbijdragen worden als baten verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarop de
toekenning betrekking heeft.

Overheidssubsidies
Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarin de
gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd
exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze
worden ontvangen en de Stichting de condities voor ontvangst kan aantonen.

Personeelsbeloningen
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat
van baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.

De Stichting heeft de toegezegd-pensioenregeling bij het bedrijfstakpensioenfonds
in de jaarrekening verwerkt als verplichtingenbenadering.

Voortoegezegde-bijdrageregelingen betaalt de instelling op verplichte, contractuele of vrijwillige basis
premies aan pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen. Behalve de betaling van premies heeft
de instelling geen verdere verplichtingen uit hoofde van deze pensioenregelingen.
De premies worden verantwoord als personeelskosten als deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde
premies worden opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een
vermindering van toekomstige betalingen.
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Pensioenregeling

Nederlandse pensioenregelingen:

De instelling heeft op de balans geen eigen pensioenvoorziening opgenomen.
De instelling is volgens de cao aangesloten bij het ABP. De belangrijkste
kenmerken van deze regelingen zijn:

pensioengevende salarisgrondslag is middelloon
er heeft in 2020 geen indexatie plaatsgevonden
de dekkingsgraad van het ABP was per 31-12-2020 93,20%
overige kenmerken zijn te vinden op www.abp.nl

Op de Nederlandse pensioenregelingen zijn de bepalingen van de Nederlandse Pensioenwet van
toepassing en worden op verplichte, contractuele of vrijwillige basis premies aan pensioenfondsen en
verzekeringsmaatschappijen betaald door de instelling. De premies worden verantwoord als
personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als
overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstige betalingen.
Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de balans opgenomen.

Afschrijvingen op materiële vaste activa
Materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de verwachte
toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen en vastgoedbeleggingen wordt niet
afgeschreven. Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de economische levensduur, dan worden
de toekomstige afschrijvingen aangepast.

Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet
van de betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met
de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.

Grondslagen Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Bij de indirecte methode
wordt het resultaat als basis genomen.
Dit overzicht geeft weer waaraan de in de verslagperiode beschikbaar gekomen gelden zijn besteed.

In samenhang met de balans en de staat van baten en lasten moet het kasstroomoverzicht bijdragen
aan het inzicht in de financiering, de liquiditeit, de solvabiliteit en het vermogen van de instelling om
geldstromen te genereren.

Operationele activiteiten
Onder de operationele activiteiten is het saldo van de baten en lasten opgenomen welke in het verslagjaar
gerealiseerd zijn. Het saldo van de baten en lasten wordt gecorrigeerd met de lasten door afschrijvingen,
dotatie en vrijval van voorzieningen die in het verslagjaar niet tot een kasstroom leiden.

Het saldo van de baten en lasten wordt tevens gecorrigeerd met de fluctuatie van kortlopende vorderingen
en schulden gedurende het verslagjaar.
Ontvangsten en uitgaven uit rente gedurende het verslagjaar zijn ook opgenomen onder de operationele
activiteiten.

Investeringsactiviteiten
Uitgaven en inkomsten welke voortvloeien uit het respectievelijk aankopen en verkopen van duurzame
middelen.
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Financieringsactiviteiten
Inkomsten en uitgaven welke voortvloeien uit het respectievelijk aangaan of aflossen van leningen.

Rente- en kasstroomrisico
Voor vorderingen en schulden loopt de instelling risico ten aanzien van toekomstige kasstromen.

Kredietrisico

De liquide middelen staan uit bij banken die minimaal voldoen aan het treasurybeleid.

PricewaterhouseCoopers
Accountants N.V.
Uitsluitend voor
identificatiedoeleinden



Jaarrekening 2020
75778 / Stichting R. K. Mytylschool Roosendaal, te Roosendaal

BALANS PER 31 DECEMBER 2020
En vergelijkende cijfers 2019. - na verwerking rasultaatbestemming -

ACTIVA

1.1

1. 1.2
1. 1.3

1.2
1.2.2
1. 2.4

Vaste activa

Materiële vaste activa

Financiële vaste activa

Totaal vaste activa

Vlottende activa

Vorderingen
Liquide middelen

Totaal vlottende activa

TOTAAL ACTIVA

31-12-2020

   
1.213. 478

8.250

413. 580
3.513.445

1. 221. 728

3. 927. 025

5. 148. 753

31-12. 2019

 

1.063.744
8.250

445.789
3.274.210

1.071.994

3. 719. 999

4. 791. 993

2 PASSIVA

2. 1 Eigen vermogen
2.2 Voorzieningen
2.4 Kortlopende schulden

TOTAAL PASSIVA

4. 244. 471

358. 140
546. 142

5. 148. 753

3.975.554
441.129
375.310

4.791.993

pwc
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2020
En vergelijkende cijfers 2019

3

3.1
3.2

3.5

Baten

Rijksbijdragen OCW
Overheidsbijdragen en
-subsidies overige overheden
Overige baten

2020

   
4.068.826

530. 920

299. 999

Begroot 2020

   
3. 900. 039

485. 000

67.860

2019

   
3. 819. 466

601.220

227.274

4

4.1
4.2
4.3
4.4

6

6.1
6.2

Totaal baten

Lasten

Personeelslasten

Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige lasten

Totaal lasten

Sa/do baten en lasten *

Financiële baten en lasten

Financiële baten

Financiële lasten

Sa/do financiële baten en lasten *

Totaal resultaat *

3. 574. 190
131. 941
189. 689
73-1. 840

31
3. 199

4. 899.745

4. 627. 660

272. 085

-3. 168

268. 917

3. 492. 945
177. 750
188. 450
604. 200

4.452. 699

4. 463. 345

-10. 446

-10. 446

3. 518. 767
137. 343
183. 365
696.959

611

4. 647. 960

4. 536. 434

111. 526

611

112.137

*(- is negatief)

pwc
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KASSTROOMOVERZICHT 2020
En vergelijkende cijfers 2019

Ref.
2020

 

Kasstroom uit operationele activiteiten

Resultaat uit gewone bedrijfsoefening (saldo
baten en lasten)

2019

 
272. 085 111. 526

Aanpassingen voor aansluiting
bedrijfsresultaat:
- Afschrijvingen 4.2
- Mutaties voorzieningen 2.2

Totaal van aanpassingen voor aansluiting met
het bedrijfsresultaat
Veranderingen in werkkapitaal:
- Vorderingen
- Kortlopende schulden

Totaal van aanpassingen in werkkapitaal

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

Ontvangen interest
Betaalde interest

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in materiële vaste activa
Desinvesteringen in materiële vaste activa
Overige investeringen in financiële vaste
activa

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Kasstroom uit overige balansmutaties

Mutatie liquide middelen 1.2.4

Het verloop van de geldmiddelen is als volgt:

Stand liquide middelen per 1-1
Mutatie boekjaar liquide middelen

Stand liquide middelen per 31-12

131.941
-82. 989

48. 952

239.235

137. 343
-6. 105

131. 238

1.2. 2-/-1. 2. 2. 14

2.4-1-2. 4. 18

6. 1. 1-,-1. 2.2. 14
6.2. 1-/-2.4. 18

1. 1.2
1. 1.2

1. 1.3

31. 846

170. 832

-281. 675

202. 678

523. 715

394
3. 199

520. 910

-281. 675

74. 097

-173. 950

-38. 756
3. 775

-300

-99. 853

142. 911

1. 213

144. 124

108. 843

2020

 

3. 274. 210
239. 235

3.513.445

 
2019

 

3. 165. 368
108. 842

3. 274. 210

pwc
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TOELICHTING OP DE TE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE BALANS

1. 1.2 Materiële vaste activa 1.1.2. 1 1. 1.2.3 1.1.2.4
Gebouwen Inventaris en Overige Totaal

apparatuur materiële materiële
vaste activa vaste activa

Standper01.01.2020
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs

Cumulatieve afschrijvingen en waardevernninderingen

Materiële vaste activa
per01. 01.2020

1. 282. 787 973. 968 278. 878 2. 535. 633

643. 824 552. 946 275. 118 1.471. 888

638.963 421.022 3.760 1.063.745

Verloop gedurende 2020
Investeringen
Desinvesteringen
Afschrijvingen
Afschrijvingen op desinvesteringen

Mutatie gedurende 2020

Standper31. 12.2020

Veritrijgings- of ven/aardigingsprijs

Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen

Materiële vaste activa

per31.12.2020

63. 767

64. 804

-1. 037

1.346.554
708. 628

637. 926

217. 907

392. 058
64. 084

392. 058

153. 823

799. 818
224. 972

574. 846

145. 386
3.053

145. 385

-3. 054

133. 492
132.786

706

281. 674

537. 444
131. 941

537. 443

149. 732

2. 279. 864
1.066.386

1. 213. 478

Inventaris en a aratuur

In 2020 heeft er een controle op aanwezige activa plaatsgevonden. Hierbij is geconstateerd dat er diverse activa die
volledig afgeschreven waren niet meer aanwezig waren en derhalve gedesinvesteerd diende te worden.

Overi e materiële vaste activa

In 2020 heeft er een controle op aanwezige activa plaatsgevonden. Hierbij is geconstateerd dat er diverse activa die
volledig afgeschreven waren niet meer aanwezig waren en derhalve gedesinvesteerd diende te worden.

PricewaterhouseCoopers
Accountants N.V.
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Financiële vaste activa Boek-

waarde

1-1-2020

Investe

ringen
2020

Desfnves- Waarde- Boek-

leringen verandering Resultaat waarde
2020 2020 2020 31-12-2020

1.1.3.8 Overige vorderingen

Totaal Financiële vaste activa

8.250

'a.ssa

8.250

8.250

1.2 Vlottende activa

1.2.2 Vorderingen

1.2.2.2 OCW
1.2.2.3 Gemeenten en Gemeenschappelijke regelingen
1.2.2.4 Vordering op Samenwerkingsverbanden
1. 2. 2. 6 Personeel

31.12-2020

 

219.938
17.809
31.898

1. 569

Overlopende activa

Totaal Vorderingen

142. 366

31-12-2019

 

222.160
37.591
32.033

1. 2. 2. 12

1.2.2. 14
1. 2. 2. 15

Subtotaal vorderingen

Vooruitbetaalde kosten

Te ontvangen interest
Overige overlopende activa

8. 300

134. 066

271. 214

10. 389

363
143. 253

291. 78-»

154. 005

Alle vorderingen genoemd onder 1 . 2. 2 hebben een looptijd korter dan een jaar. Voorziening oninbaartieid Is net als vorig jaar niet
noodzakelijk geacht.

1.2.2.15 Overige overlopende activa

1.2.2. 15. 1 Samenwerkingsverbanden
uwv

Essent
Ambulante begeleldiing scholen
Overige overlopende activa

e

31-12-2020

 

28. 152
60. 537

45. 377

 

31-12-2019

 

44.019
90. 861

2.877

5.496

Totaal Overige overlopende activa 143. 253

1.2.4

1. 2. 4.1

1.2.4.2

Liquide middelen

Kasmiddelen

Tegoeden op bankrekeningen

Totaal liquide middelen

 

31-12-2020

 

133
3.513.312

3. 513. 445

 

31-12-2019

 

2

3.274.208

3.274.210

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de Stichting.

PricewaterhouseCoopers
Accountants N.V.
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2

2.1

Passiva

Eigen vermogen
Stand per Resultaat
01-01-2019 2019

Overige
mutaties

Stand per Stand per
31.12-2019 01-01-2020

Resultaat
2020

OverigB Stand per
mutaties 31-12-2020

2.1. 1 Eigen vermogen
2. 1. 1. 1 Algemene reserve

Totaal Eigen vermogen

3. 975. 554 3. 975. 554

3. 975. 554 3. 975. 554

De toelichting over de beperkte doelstelling(en) van de reserve(s) Es/zijn vermeld in de Grondslagen.

Voorzieningen

2.2. 1 Personele

voorzieningen

2.2. 3 Voorzieningen voor
groot onderhoud

Totaal

Voorzieningen

Stand per Onttrek-king Stand per Bedrag Bedrag 1 t/m Bedrag
01 <1-2020 Dotatie 2020 2020 Vrijval 2020 Mutatie 31. 12. 202(1 <1 jaar S jaar > 5 jaar

e e e e

92.127 30.323230. 116

211. 013

e

1. 267

55. 000

e

30. 693

 

108.563

e

266. 013

29.779

266. 013

295.792

Personele

voorzieningen

2,2. 1.4 Jubileumuitkeringen
2. 2. 1. 6 Langdurig zieken

Totaal personele

voorzieningen

Stand per
(1141.2020

 

88. 2M

141. 882

230, 116

Dotatie 2020

e

1. 267

1. 267

OnurekAing
2020

 

6.936

23. 757

30. 693

Vrijval 21120 Mutatie

  e
1. 611

106. 952

108. 563

Stand per
31.12.2020

 

79. 687

12. 440

92. 127

Bedrag
<1 jaar

 

17. 883

12. 440

30. 323

Bedrag 1 t/m
5 jaar

 

29. 779

29. 779

Bedrag
> 5 Jaar

 

32. 025

32. 025

2.4 Kortlopende schulden

2.4.6 Schulden aan gemeenten en Gemeenschappelijke regelingen
2.4.8 Crediteuren

2.4.9 Belastingen en premies sociale verzekeringen
2. 4. 10 Schulden terzake van pensioenen

2.4. 12 Kortlopende overige schulden

Subtotaal kortlopende schulden

2.4. 16 Vooruit ontvangen bedragen

2.4. 17 Vakantiegeld
2.4. 19 Overige overlopende passiva

Overfopende passiva

Totaal Kortlopende schulden

Alle schulden genoemd onder 2.4 hebben een looptijd van korter dan 1 jaar.

Crediteuren

Ultimo 31-12-2020 zit in de crediteuren een betaling voor inhuur personeel van Bravis Ziekenhuis van 95.000 euro opgenomen, In 2019 waren de facturen
eerder ontvangen en derhalve in 2019 al betaald.

Vooruit ontvan enbedra en

Een samenwerkingsverband heen de herbestedingsmiddelen voor scnooljaar 2020-2021 uitbetaaU. Hiervan Is 7/12 als voorultontvangen geboekt.

31-12-2020
e    

152.5B7

151. 797

44. 695

34S. 079

62. 566

110. 364

24. 133

ÏS7. 063

546. 142

31.12-2019

 

3. 245
69. 166

140. 411

42. 231

1. 168

256. 221

12. 319

103. 475

3. 295

119. 089

375. 310

pwc
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TOELICHTING OP DE TE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

3 Baten

3. 1 Rijksbijdragen

3.1.1 Rijksbijdragen
3. 1. 1. 1 Rijksbijdrage OCW

Totaal Rijksbijdrage

3.1.2 Overige subsidies
3. 1.2. 1 Overige subsidies OCW

Totaal Rijksbijdragen

3. 1.4 Ontvangen doorbetalingen
rijksbijdrage SWV

Totaal Rijksbijdragen

3.2 Overheidsbijdragen en -subsidies
overige overheden  

3.2.2.2 Overige gemeentelijke en
Gemeenschappelijke Regelingen -
bijdragen en -subsidies

2020 Begroot 2020
     

2019

 

3. 501. 343 3. 342. 658 3. 281. 141

3.501.343 3,342.658 3.281. 141

169.401 151.582 139. 165

169.401 151.582 139. 165

398. 082

4.068.826

2020

  

405. 799

3.900. 039

Begroot 2020

  

399. 160

3.819.466

2019

 

530. 920 485. 000 601. 220

Totaal overheidsbijdragen en -
subsidies overige overheden 530. 920 485.000 601.220

3.5 Overige baten

3. 5. 1 Verhuur

3.5.2 Detachering personeel
3. 5. 5 Ouderbijdragen
3.5. 10 Overige

Totaal overige baten

2020

 

56.700
137.017

8.203
98. 079

Begroot 2020

   
51.000

6. 360
10. 500

2019

   
53. 342

114. 024
7.681

52. 227

299. 999 67.860 227.274

pwc
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4.1

4. 1.1

4. 1. 1.1
4. 1. 1.2
4. 1. 1.3
4. 1. 1.4
4. 1. 1.5

4. 1.2
4. 1.2.1

4. 1.2.3

Personeelslasten

Lonen, salarissen, sociale lasten

en pensioenlasten
Lonen en salarissen

Sociale lasten

Premies Participatiefonds
Premies Vervangingsfonds
Pensioenpremies

Totaal lonen, salarissen, sociale
lasten en pensioenlasten

Overige personele lasten
Dotaties / vrijval personele
voorzieningen

Overige

2020

   
2. 684. 867

375.713
99. 558

3. 292
369.094

3.532.524

-107.296
208. 081

Begroot 2020

   
3. 302. 945

5. 000
5. 000

3.312.945

3.000
187. 000

2019

   
2. 379. 587

352.299
88. 855

4.485
368.416

3. 193. 642

144. 143
200. 114

Totaal overige personele lasten

4.1.3 Ontvangen uitkeringen personeel

4. 1. 3. 1 Uitkeringen van het Participatiefonds

4. 1. 3. 3 Overige uitkeringen personeel

Af: Ontvangen uitkeringen personeel

Totaal personele lasten

100.785 190.000 344. 257

34.780
24.339

59. 119

3.574.190

10.000

10. 000

3.492. 945

19 . 132

19. 132

3. 518. 767

Gemiddeld aantal werknemers

Het gemiddeld aantal werknemers bedraagt 71 in 2020 (2019: 70). Hieronder is de onderverdeling te vinden van
het gemiddeld aantal werknemers.

Bestuur / Management
Personeel prinnair proces
Ondersteunend personeel

Totaal gemiddeld aantal werknemers

2020

2

28
41

71

2019

2

26
42

70

Hiervan zijn er O werkzaam in het buitenland in 2020 (2019:0).

4.2 Afschrijvingen

4. 2. 2 Afschrijvingen op materiële vaste
activa

Totaal afschrijvingen

2020

 

Begroot 2020

 

2019

 

131.941 177.750 137.343

131. 941 177. 750 137.343

pwc
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4.3

4. 3.3

4.3.4
4. 3.5
4. 3.6
4. 3.7
4. 3.8

4.4

4.4.1
4.4.2
4.4.3
4.4.5

Huisvestingslasten

Onderhoudslasten (klein onderhoud)

Energie en water
Schoonmaakkosten

Belastingen en heffingen
Dotatie onderhoudsvoorziening
Overige

Totaal huisvestingslasten

Overige lasten

Administratie en beheerlasten

Inventaris en apparatuur
Leer- en hulpmiddelen

Overige

2020

   
21.079
46. 063
57. 071

7.832
55.000

2.644

189.689

2020

   
155. 616

5.336
80.323

490. 565

Begroot 2020

   
25.000
37. 500
59. 100

9.000
55.000

2. 850

188.450

Begroot 2020

   
159. 500

70.000
374. 700

2019

   
18. 882
42. 521
56.744

7. 292
54.500

3.426

2019

   
155.599

1. 553
68. 960

470.847

183.365

Totaal overige lasten 731.840 604.200 696.959

Separate specificatie kosten instellingsaccountant

In het boekjaar zijn de volgende bedragen aan accountantshonoraria (reeds onderdeel van 4.4. 1) ten laste van het
resultaat gebracht:

2020

 

4.4. 1. 1. 1 Controle van de Jaarrekening
4.4. 1. 1. 2 Andere controlewerkzaamheden

4.4. 1. 1.3 Fiscale advisering
4.4. 1. 1.4 Andere niet-controlediensten

10. 696

Begroot 2020

   
5. 000

2019

 

6. 534

10. 696 5.000 6.534

Uitsplitsing honoraria naar accountantskantoor

Alle hierboven opgesomde werkzaamheden zijn verricht door hetzelfde accountantskantoor in het huidig en/of
vorig boekjaar.

Honoraria met betrekking tot de werkzaamheden

Bovenstaande honoraria betreffen uitsluitend de werkzaamheden die bij de stichting zijn uitgevoerd door
accountantsorganisaties en externe accountants zoals bedoeld in art. 1, lid 1 Wta (Wet toezicht
accountantsorganisaties). De kosten voor de controle zijn inclusief bekostiging en omzetbelasting.

Bovenstaande accountantshonoraria zijn verwerkt op basis van het lastenstelsel.

pwc
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6 Financiële baten en lasten

6.1 Financiële baten

6. 1. 1 Rentebaten en soortgelijke
opbrengsten

Totaal financiële baten

2020

 

31

Begroot 2020

   
2019

 

611

31 611

6.2 Financiële lasten

6.2, 1 Rentelasten en soortgelijke lasten

Totaal financiële lasten

2020

 

3. 199

Begroot 2020

   
2019

 

3. 199

PricewaterhouseCoopers
Accountants N.V.
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BESTEMMING VAN HET RESULTAAT

2. 1. 1 Algemene reserve (publiek)

Totaal resultaat

Jaarrekening 2020
75778 / Stichting R.K. Mytylschool Roosendaal, Ie Roosendaal

Resultaat 2020

 
268. 917

268. 917

pwc
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VERBONDEN PARTIJEN

De verbonden partijen die toegelicht dienen te worden, zijn hieronder opgenomen.

Jaarrekening 2020
75778 / Stichting R. K. Mytylschool Roosendaal, te Roosendaal

Verbonden partij, minderheidsdeelneming

Statutaire naam

Stichting Passendonderwijs Brabantse Wal PO
Stichting Samenwerkingsverband Roosendaal-Moeraljk
Stichting RSV Breda
Stichting Passendonderwijs Brabantse Wal VO
Stichting Samenwerkingsverband VO Roosendaal e.o.
Stichting Samenwerkingsverband PO Langstraat Heusden Altena
Stichting Kind op 1
Reformatorisch Samenwerkingsverband PO

Code activiteiten: 1. contractonderwijs, 2. contractonderzoek, 3. onroerende zaken, 4. overige

Juridische vorm

2020

Stichting
Stichting
Stichting
Stichting
Stichting
Stichting
Stichting
Vereniging

l

Statutaire zetel

Bergen op Zoom
Roosendaal

Oosterhout

Bergen op Zoom
Roosendaal

Kaatsheuvel

Goes

Ridderkerk

Code

actlvl.

teilen

4

4

4

4

4

4

4

4

Deelname-

percentage

pwc
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VERANTWOORDING SUBSIDIES

Niet van toepassing, er zijn geen subsidies die toegelicht dienen te worden.

PricewaterhouseCoopers
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WNT-VERANTWOORDING 2020

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
in werking getreden. De WNT schrijft voor dat de beloning van topfunctionarissen verantwoord dient te worden
in de jaarrekening, ook als de beloning beneden de norm blijft. Voor overige functionarissen geldt
publicatieplicht alleen als de norm overschreden wordt.

Indeling en bezoldigingsklasse

De indeling van de rechtspersonen of instellingen over de bezoldigingsklassen gebeurt op basis van drie
generieke instellingscriteria te weten:
(a) de gemiddelde totale baten per kalenderjaar
(b) het gemiddelde aantal leerlingen, deelnemers of studenten, en
(c) het gewogen aantal onderwijssoorten of -sectoren.
Deze instellingscriteria bieden een weergave van de zwaarte van de functie van de topfunctionaris gebaseerd
op functiewaarderingsverhoudingen. Gezamenlijk geven de criteria een indicatie van de complexiteit van de
betreffende bestuursfunctie.

Voor ieder criterium wordt een schaal gehanteerd. Uit de score op die schaal volgt een aantal
complexiteitspunten. Het totaal van deze complexiteitspunten bepaalt in welke bezoldigingsklasse de
rechtspersoon of instelling valt en welk bezoldigingsmaximum daarmee van toepassing is op de
topfunctionaris(sen). Voor de bepaling van de complexiteitspunten verwijzen wij naar de Regeling bezoldiging
topfunctionarissen OCW-sectoren.

Gom plexiteitspu nten

Aantal com lexiteits unten er instellin scriteria:

Gemiddelde totale baten
Gemiddeld aantal leerlingen, deelnemers of studenten
Gewogen aantal onderwijssoorten of sectoren

Totaal aantal complexiteitspunten

Bezoldigingsklasse

Bezoldigingsmaximum

2020

2

1

2

5

B

  
132.000

Afwijkende bezoldiging

Er is geen afwijkende bezoldiging van toepassing voor het verslagjaar 2020.

pwc

PricewaterhouseCoopers
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Uitsluitend voor
identificatiedoeleinden



Jaarrekening 2020
75778 / Stichting R. K. Mytylschool Roosendaal, te Roosendaal

WNT-VERANTWOORDING 2020

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder
dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling

De volgende leidinggevend topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking vanaf 1 3e maand van de functievervulling
inclusief degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt, zijn in de
tabel hieronder opgenomen.

Naam
Functie e evens 2020

Functie(s)
Aanvang functie
Afloop functie
Omvang dienstverband (als
deeltijdfactor in fte)
Dienstbetrekking

Bezoldi in 2020

Beloning plus belastbare
onkostenvergoeding
Beloningen betaalbaar op termijn

Subtotaal bezoldiging
Individueel toepasselijk
bezoldigingsmaximum
-/- Onverschuldigd betaald
en nog niet terugontvangen
bedrag
Bezoldiging
Het bedrag van de overschrijding

Reden waarom de overschrijding
al dan niet is toegestaan

Toelichting op de vordering
wegens onverschuldigde
betaling

Ge evens 2019

Functie(s)
Aanvang functie
Afloop functie
Omvang dienstverband (als
deeltijdfactor in fte)
Dienstbetrekking
Beloning plus belastbare
onkostenvergoeding
Beloningen betaalbaar op termijn

Subtotaal bezoldiging
Individueel toepasselijk
bezoldigingsmaximum
Bezoldiging

DeheerG. J.J. Kusters

Voorzitter College van Bestuur
01-01
31-12

1,000
Ja

94. 706

17. 379
112. 085

132. 000

N. v. t.
112. 085

N.v. t.

N.v. t.

N.v. t.

Voorzitter College van Bestuur
01-01
31-12

1,000
Ja

87, 168

16.607
103.775

127.000
103. 775

pwc
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Jaarrekening 2020
75778 / Stichting R. K. Mytylschool Roosendaal, te Roosendaal

WNT-VERANTWOORDING 2020

1b. Leidinggevend topfunctionaris zonder dienstbetrekking maand 1 -12 van de functievervulling

Niet van toepassing, er zijn geen leidinggevend topfunctionarissen zonder dienstbetrekking maand 1-12 van de
functievervulling.

pwc

PricewaterhouseCoopers
Accountants N. V.
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Jaarrekening 2020
75778 / Stichting R. K. Mytylschool Roosendaal, te Roosendaal

WNT-VERANTWOORDING 2020

1c. Toezichthoudend topfunctionaris

De volgende toezichthoudend topfunctionarissen zijn in de tabel hieronder opgenomen.

Naam toezichthouder

Functie e evens2020

Functiecategorie
Aanvang functie
Afloop functie

Bezoldi in in 2020

Bezoldiging
Individueel toepasselijk
bezoldigingsmaximum
-/- Onverschuldigd betaald en
nog niet terugontvangen bedrag

Bezoldiging
Het bedrag van de overschrijding

Reden waarom de overschrijding
al dan niet is toegestaan

Toelichting op de vordering
wegens onverschuldigde
betaling

Ge evens2019

Functiecategorie
Aanvang functie
Afloop functie
Bezoldiging
Individueel toepasselijk
bezoldigingsmaximum

De heer M. A. J.M.
Nelen

Voorzitter
01-01
31-12

2. 000

19. 800

N.v. t.
2.000

De heer C. G.A.
Matheussens

Lid
01-01
31-12

1. 000

13.200

N.v. t.
1.000

De heer P. C.A. M.
Etman

Lid
01-01
31-12

1.000

13.200

N. v. t.
1.000

De heer H. N.A.M.
Wouters

Lid
01-01
31-12

1.000

13. 200

N.v.t.
1. 000

N.v. t.

N.v. t.

N.v.t.

Voorzitter
01-01
31-12
2. 000

19. 050

N. v. t.

N.v. t.

N.v. t.

Lid
01-01
31-12
1. 000

12. 700

N. v. t.

N. v. t.

N. v. t.

Lid
01-01
31-12
1. 000

12. 700

N.v.t.

N.v.t.

N. v. t.

Lid
01-01
31-12
1.000

12.700

pwc

PricewateihouseCoopers
Accountants N.V.

Uitsluitend voor
identificatiedoeleinden



Jaarrekening 2020
75778 / Stichting R. K. Mytylschool Roosendaal, te Roosendaal

Naam toezichthouder Mevrouw A. G.A. van Mevrouw Y. G. van
den Nieuwenhof - Hoof - Imbos

Vleeshouwers

Functie e evens 2020

Functiecategorie
Aanvang functie
Afloop functie

Bezoldi in in 2020

Bezoldiging
Individueel toepasselijk
bezoldigingsmaximum
-/- Onverschuldigd betaald en
nog niet terugontvangen bedrag

Bezoldiging
Het bedrag van de overschrijding

Reden waarom de overschrijding
al dan niet is toegestaan

Toelichting op de vordering
wegens onverschuldigde
betaling

Lid
01-01
31-12

1. 000

13. 200

N.v.t.
1.000

Lid
01-01
31-12

1. 000

13. 200

N.v.t.
1.000

N.v.t.

N.v.t.

N. v. t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Ge ovens 2019

Functiecategorie
Aanvang functie
Afloop functie
Bezoldiging
Individueel toepasselijk
bezoldigingsmaximum

Lid
01-01
31-12
1.000

Lid
01-01
31-12
1.000

12.700 12.700

pwc
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Jaarrekening 2020
75778 / Stichting R.K. Mytylschool Roosendaal, te Roosendaal

WNT-VERANTWOORDING 2020 Stichting R.K. Mytylschool Roosendaal

1d. Topfunctionarissen met een bezoldiging van   1.700 of minder

Niet van toepassing, er zijn geen leidinggevende topfunctionarissen en toezichthoudende topfunctionarissen met een
bezoldiging van   1.700 of minder.

pwc

PricewateihouseCoopers
Accoimtmts N.V.
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Jaarrekening 2020
75778 / Stichting R.K. Mytylschool Roosendaal, te Roosendaal

WNT-VERANTWOORDING 2020

1e. De totale bezoldiging van meer dan   1.700 voor een topfunctionaris, voor alle functies
bij het bevoegd gezag en eventuele aan het bevoegd gezag gelieerde rechtspersonen

Niet van toepassing, er zijn geen topfunctionarissen inclusief degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4
jaar als topfunctionaris worden aangemerkt, met een of meerdere functies bij het bevoegd gezag of aan het bevoegd
gezag gelieerde rechtspersonen met een totale bezoldiging van meer dan   1.700.

pwc
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Jaarrekening 2020
75778 / Stichting R.K. Mytylschool Roosendaal, te Roosendaal

WNT.VERANTWOORDING 2020

1f. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van meer dan   1.700 waarop de anticumulatiebepaling
van toepassing is

Niet van toepassing, er zijn geen leidinggevende topfunctionarissen inclusief degenen die op grond van hun voormalige
functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt, met een totale bezoldiging van meer dan   1. 700 waarop de
anticumulatiebepaling van toepassing is.

pwc

PricewateihouseCoopers
Accountants N. V.
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WNT-VERANTWOORDING 2020

1g. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van   1.700 of minder waarop de anticumulatiebepaling
van toepassing is

Niet van toepassing.er zijn geen leidinggevende topfunctionarissen en toezichthoudende topfunctionarissen inclusief
degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt, met een bezoldiging
van   1.700 of minder waarop de anticumulatiebepaling van toepassing is.

pwc

PricewaterhouseCoopers
Accountants N. V.
Uitsluitend voor
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Jaarrekening 2020
75778 / Stichting R. K. Mytylschool Roosendaal, te Roosendaal

WNT-VERANTWOORDING 2020

2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen

Niet van toepassing, er zijn geen topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking inclusief degenen die op grond van
hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt, waaraan een uitkering is verstrekt.

pwc

PricewaterhouseCoopers
Accountants N.V.

Uitsluitend voor
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Jaarrekening 2020
75778 / Stichting R. K. Mytylschool Roosendaal, te Roosendaal

WNT-VERANTWOORDING 2020

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Niet van toepassing, 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.

pwc

PricewaterhouseCoopers
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Jaarrekening 2020
75778 / Stichting R. K. Mytylschool Roosendaal, te Roosendaal

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die hier dienen te worden toegelicht.

PricewaterhouseCoopers
Accountants N.V.
Uitsluitend voor
identificatiedoeleinden



NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

Jaarrekening ZG20

75778 / Slrehting R. K. Myiytsdwol RoasendBal, Ie Roosendaal

Rechten

De volgende niet uit balans blijkende rechten worden hieronder toegelicht.

via
Nr. Omschrijving

1 Ziekenhuis Bravis verhuurovereenkoir. st

2 Jeugdzorg

3 SWV PO 3001 Ambulant begeleiders

Periode van t/m

Bedrag
Loop- Bedrag per verslag- Bedrag Bedrag Bedrag Bedrag
tijd maand jaar < 1 jaar 1-5 Jaar > 5 jaar totaal

Mndn    E    C

1-1-2005 1-8-2024 23S

1-1-2018 31-12-2021 48

1-8-2019 1-8-2021 24

3.484 41.803 41.803 107.990

10.098 121.170 121.170

7.628 91.532 53.394

149.793

121. 170

53.394

Verplichtingen

De volgende niet uit balans blijkende verplichtingen worden hieronder toegelicht.

Vlg
Nr. Omschrijving

1 Ziekenhuis Bravis dienstverlening

2 Konlca Mlnolta P16438-004

3 Hofkens

4 Taxi Goverde (Raamovereenkomst)

5 ONS Ondemnjs

Periode van Üm

1-1-2005

1-10-2018
1-1-2019

1-8-2019

1-1-2021

1-8-2024

30-9-2024

31-12-2021

31-7-2022

31-12-2022

Loop-
tijd

Mndn

235

72

36

36

24

Bedrag per
maand

 

8.801

727

4.455

31. 750

4.638

Bedrag
verslag-

Jaar

 

105.615

8.724

53.458

380. 994

Bedrag
< 1 Jaar

 

105.615

8.724

53.458

380. 994

55.658

Bedrag
1 - 5 jaar

 

272.835

23.991

222. 247

55.658

Bedrag
> 5 jaar

e

Bedrag
totaal

 

378. 450

32.715

53.458

603. 241

111.316

pwc

PricewaterhouseCoopers
Accountants N.V.
Uitsluitend voor
identificatiedoeleinden



Jaarrekening 2020
75778 / Stichting R.K. Mytylschool Roosendaal, te Roosendaal

ONDERTEKENING DOOR BESTUURDERS EN RAAD VAN TOEZICHT

Bestuurder(s)

Naam Plaats Datum

G.J.J. Kusters

Toezichthouders)

Naam

M.A.J.M. Nelen
C. G.A. Mattheussens
P. C.A. M. Etman
H. N.A. M. Wouters
A.G.A. van den
Nieuwenhof -
Vleeshouwers
Y.G. van Hoof- Imbos

Roosendaal

Plaats

Roosendaal
Roosendaal
Roosendaal
Roosendaal
Roosendaal

Roosendaal

Reden niet ondertekend /
Ondertekend Ondertekenin

22-6-2021

Datum

22-6-2021
22-6-2021
22-6-2021
22-6-2021
22-6-2021

22-6-2021

Reden niet ondertekend /

Ondertekend Ondertekening

pwc
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Jaarrekening 2020
75778 / Stichting R. K. Mytylschool Roosendaal, te Roosendaal

O ERIG GEG

pwc
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Jaarrekening 2020
75776 / StichUng R. K. Mytylschool Roosendaal, te Roosendaal

STATUTAIRE BEPALING VAN HET RESULTAAT
Er is statutair niets geregeld inzake de bepaling van het resultaat.

pwc
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Jaarrekening 2020
75778; Stichting R.K. Mytylschool Roosendaal, te Roosendaal

GEGEVENS OVER DE RECHTSPERSOON

Naam:
Rechtsvorm:
Zetel:
KvK nummer:

Adres:
Telefoon:
E-mailadres:

Intemetsite:

Contactpersoon:
Telefoon:
E-mailadres:

Bestuursnummer:

BRIN-nummers:

Stichting R.K. Mytylschool Roosendaal
Stichting
Roosendaal
41102659

Gezellelaan 13, 4707 CC Roosendaal
0165-558200
info@mytylschoolroosendaal.nl
www. mytylschoolroosendaal. nl

G.J.J. Kusters
0165-558200
info@mytylschoolroosendaal.nl

75778

02SZ Mytylschool Roosendaal

PricewaterhouseCoopers
Accountants N.V.

Uitsluitend voor
identificatiedoeleinden



Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: het college van bestuur en de raad van toezicht van Stichting R.K. Mytylschool Roosendaal

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen
jaarrekening 2020
Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2020 van Stichting R.K. Mytylschool Roosendaal te Roosendaal
gecontroleerd.

Naar ons oordeel:
. geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de

samenstelling van het vermogen van Stichting R.K. Mytylschool Roosendaal op
31 december 2020 en van het resultaat over 2020 in overeenstemming met de Regeling
jaarverslaggeving onderwijs;

. zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2020
in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming
met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in
paragraaf 2.3. 1 'Referentiekader' van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020.

De jaarrekening bestaat uit:
. de balans per 31 december 2020;
. de staat van baten en lasten 2020; en

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

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse
controlestandaarden en het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020 vallen.
Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze
verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van Stichting R.K. Mytylschool Roosendaal, zoals vereist in de Verordening
mzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten fV^iO) en andere voor de
opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de
Verordening gedrags- en beroepsregels accountants fVGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons
oordeel.

WMEHEVEHFy7Q-74s6o545-l4

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V., Fascinatio Boulevard 350, 3065 WB Rotterdam, Postbus 8800,
3009 AV Rotterdam
T: 088 7ys oo io, F: o88 792 9533, www.pwc.nl
.PwC' Is het merk waanonder PricewaterhouseCoopeis Accountants N.V. (KvK 34180285), PricewaterhouseCoopera Belastingadviseurs N.V. (KvK 34180284),
PricewalerhouseCoopers Advisory N.V. (KvK 34180287), PricewatertiouseCoopers Compliance Services B.V. (KvK 51414406), PrlcewalerhouseCoopers Pensions,
Aduarial S, Insurance Services B. V. (KïK G422636B), PricewaterhouseCoopers B.V. (KVK 34180289) en andere vennootschappen handelen en diensten verlenen. Op
deze diensten zijn algemene voorwaarden van toepassing, waarin onder meer aansprakelijkheidsvoorwaarden zijn opgenomen. Op leveringen aan deze
vennootschappen zijn algemene inkoopvoorwaarden van toepassing. Op www.pwc.nl treft u meer informatie over deze vennootschappen, waaronder deze algemene
(inkoop)voorwaarden die ook zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam.



Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2020 hebben wij de anticumulatiebepaling,
bedoeld in artikel i.6a WNT en artikel 5, lid l onderdelen n en o, Uitvoeringsregeling WNT, niet
gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een
normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen
als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader
vereiste toelichting juist en volledig is.

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere
informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverldaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die
bestaat uit:
. deel l- het bestuursverslag; en
. de overige gegevens.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:
. met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
. alle informatie bevat die op grond van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en op grond van

de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in
paragraaf 2.2.2 'Bestuursverslag' van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020 is vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen
vanuit dejaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële
afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs, paragraaf 2.2.2 'Bestuursverslag' van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020 en de
Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controle-
werkzaamheden bij de jaarrekening.

Het college van bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder
het bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met de Regeling j aarverslaggeving
onderwijs en met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in
paragraaf 2. 2. 2 'Bestuursverslag' van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020.

Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot
de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het college van bestuur en de raad van
toezicht voor de jaarrekening
Het college van bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de
jaarrekening, in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Het college van
bestuur is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening
verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in overeenstemming met de in de relevante
wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf 2.3. 1 'Referentiekader' van
het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020.

Stichting R. K. Mytylschool Roosendaal - WMEHEVEHFY7Q-74S60545-14
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In dit kader is het college van bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing
die het college van bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van
die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als
gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het college van bestuur afwegen of de onderwijsinstelling in
staat is haar activiteiten in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel
moet het coUege van bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de contmuïteitsveronderstelling,
tenzij het college van bestuur het voornemen heeft om de onderwijsinstelling te liquideren of de
activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het college van bestuur
moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de instelling
haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële
verslaggeving van de onderwijsinstelling.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht, dat wij
daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze conta-ole is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het
mogelijk is dat wij tijdens onze conü-ole niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs
kan worden verwacht dat deze, afeonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de
economische beslissingen die gebruücers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit
beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect
van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Een meer gedetailleerde beschrijvmg van onze verantwoordelijkheden is opgenomen in de bijlage bij
onze controleverklaring.

Rotterdam, 28 juni 2021
PricewaterhouseCoopers Accountants N. V.

Origineel getekend door A.P. Boonman MSc RA
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Bijlage bij de controleverklaring

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel-kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controle-
standaarden, het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020, ethische voorschriften en de
onafhankelijKheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:
. het identificeren en inschatten van de risico's

o dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of
fraude,

o van het niet rechtmatig tot stand komen van baten en lasten alsmede de balansmutaties,
die van materieel belang zijn;

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

. het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden.
Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van
de interne beheersing van de onderwijsinstelling;

. het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving,
de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de redelijkheid van
schattingen door het college van bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening
staan;

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

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

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

Wij communiceren met de raad van toezicht onder andere over de geplande reikwijdte en timing van
de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen,
waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.
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