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DEEL 1 – HET BESTUURSVERSLAG 
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1 HET SCHOOLBESTUUR 

 
1.1 ORGANISATIE 
 
1.1.1 Contactgegevens 
 

Naam schoolbestuur Stichting R.K. Mytylschool Roosendaal 
Bestuursnummer 75778 
Adres Gezellelaan 13 

4707 CC  ROOSENDAAL 
Telefoonnummer 0165.558200 
Email info@mytylschoolroosendaal.nl 
Website www.mytylschoolroosendaal.nl  
  

 
 
1.2 ORGANISATIE 
 
1.2.1 Contactgegevens 
 

Naam schoolbestuur Stichting R.K. Mytylschool Roosendaal 
Bestuursnummer 75778 
Adres Gezellelaan 13 

4707 CC  ROOSENDAAL 
Telefoonnummer 0165-558200 
Email a.geessinck@mytylschoolroosendaal.nl 
Website www.mytylschoolroosendaal.nl  
  

 
1.2.2 Contactpersoon en juridische structuur 
 

Naam contactpersoon A. Geessinck 
Functie Directeur-bestuurder 
Telefoonnummer 0165- 558200 

 
Juridische structuur  Stichting 

 

mailto:info@mytylschoolroosendaal.nl
http://www.mytylschoolroosendaal.nl/
mailto:info@mytylschoolroosendaal.nl
http://www.mytylschoolroosendaal.nl/
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1.2.3 Organisatiestructuur 
 
De school kent een SO en VSO afdeling. Middels de Integrale peutergroep wordt voorschoolse educatie, 
kinderrevalidatie en gezinsondersteuning geboden. Er zijn 15 groepen,  iedere 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 ontwikkelperspectief van 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 de organogram zijn de organisatorische eenheden weergegeven. Met daarbij de functies die 
hierbinnen vervuld worden en de hiërarchische aansturing.   
 

 
 
 
1.2.4 Governance Code 
In de 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.  
 
1.2.5 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 Roosendaal is gekozen voor het two 
tier model; er is een scheiding tussen directie-bestuur en toezichthouders. Het bestuur heeft de 
dagelijkse leiding over de school. 
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1.2.6 Bestuur 
De stichting kent een eenhoofdig bestuur: 
 

Naam Dhr. G.J.J. Kusters t/m  31 december 2021                       
Mw. A. Geessinck m.i.v. 1 januari 2022 

Functie Voorzitter college van bestuur / directeur-bestuurder 
Nevenfuncties  Lid deelnemersraad SWV PO Roosendaal 

Lid toezichthoudend bestuur SWV VO Roosendaal 
Lid deelnemersraad PO Brabantse Wal 
Lid toezichthoudend bestuur VO Brabantse Wal 
 

 
1.2.7 Intern toezichtsorgaan 
 
De Raad van Toezicht  wordt per 31 december 2021 gevormd door: 
 

Naam Functie Nevenfuncties   
Mw. A.G.A van den 
Nieuwenhof 
 

Voorzitter • Zelfstandig ondernemer: schrijfcoach, schrijftrainer, 
schrijver 

• Adviseur gemeente Breda (jeugdzorg/jeugdrecht) 

 

Dhr. A.F. Zopfi Vice-voorzitter Wethouder Gemeente Zundert 
 
Mw. E.M.M. Diepstraten 
 
 

 
Lid               

 
• Senior  onderzoeker diversiteit en lerarenopleider bij 

Fontys Hogescholen  
• Vicevoorzitter raad van toezicht Stichting Boom (po) 

 

Dhr. H. Nijskens 
 
 

Lid 
 

• Manager Finance & Control, Zuidwest 
Radiotherapeutisch Instituut (ZRTI) Vlissingen 

• Lid raad van toezicht Stichting Elevantio 

 

Mw. J. Kliphuis Lid • Bestuurder Lunavi/Dé Provinciale Kraamzorg 
• Vicevoorzitter raad van toezicht Juvent Jeugdzorg               
• Lid bestuur College Perinatale Zorg (CPZ) 

 
De Raad van Toezicht (RvT) fungeert als klankbord en adviseur voor de bestuurder, maar houdt ook 
toezicht op het beleid van de directeur-bestuurder en op de algehele gang van zaken binnen de 
Mytylschool Roosendaal.  Daarnaast vervult hij de rol van werkgever van de directeur-bestuurder.  
 
De RvT heeft de extern accountant (van Ree accountants) aangesteld als adviseur van de RvT. 
 
De RvT heeft toezicht gehouden op de naleving door het bestuur van wettelijke verplichtingen, de Code 
Goed Bestuur en de mogelijke afwijkingen van die code. Ook heeft de RvT toegezien op de rechtmatige 
verwerving en doelmatige en rechtmatige bestemming van de middelen.  
Belangrijkste item in 2021 was de werving en selectie , nieuwe leden RvT en nieuwe bestuurder. 
 
Zie  bijlage 4:  verslag Raad van Toezicht  
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1.2.8 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 MR 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. 
 
1.3 PROFIEL 
 
1.3.1 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. 
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• 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. 

 
1.3.2 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. 
• 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). 
 
1.3.3 Strategisch beleidsplan 
In 2021 is het strategisch beleidsplan hernieuwd.  De vaststelling heeft plaatsgevonden in dec 2021.  De 
oriëntatie en integrale benadering met de partners in de Zorg zal de rode draad vormen voor de nieuwe 
strategische koers. Daarnaast wordt het perspectief gelegd op de nieuwbouw van de school in 2026. 
Het strategisch beleidsplan zal in 2022 van kracht zijn.  

 
1.3.4 Toegankelijkheid & toelating 
Binnen de doelgroep van de Mytylschool is in toenemende mate sprake van comorbiditeit (het 
tegelijkertijd aanwezig zijn van verschillende stoornissen of problemen).  Zo kan er naast een medisch-
fysieke ondersteuningsbehoefte (al dan niet in combinatie met een verstandelijke beperking) 
bijvoorbeeld sprake zijn van een visuele of auditieve beperking, een stoornis in aandacht of concentratie 
of een stoornis binnen het autistisch spectrum. De cognitieve mogelijkheden van de leerlingen variëren 
van een diepe verstandelijke beperking tot een (boven) gemiddeld niveau. De fysiek-motorische 
mogelijkheden van de leerlingen variëren van totale afhankelijkheid van anderen, bij algemene 
dagelijkse handelingen of bij de onderwijsvoorwaardelijke (fijn-)motorische activiteiten en handelingen, 
tot (bijna) totale zelfstandigheid. 
 
Bij de meeste leerlingen is sprake van een ondersteuningsbehoefte op meerdere domeinen, maar in 
ieder geval is bij alle leerlingen sprake van een ondersteuningsbehoefte op medisch-fysiek gebied. 
Naast de medisch-fysieke ondersteuningsbehoefte is bij bijna alle leerlingen sprake van een 
ondersteuningsbehoefte op één of meerdere andere domeinen: Leren en Ontwikkeling, Sociaal-
emotioneel functioneren en gedrag, Communicatie, Praktische redzaamheid. In overleg met ouders, 
betrokken arts en gedragsdeskundige wordt een ontwikkelingsperspectief vastgesteld dat de basis vormt 
voor het onderwijsaanbod aan de leerling. 
Het specifieke ondersteuningsaanbod wordt per leerling op maat geboden. Het is afgestemd op de voor 
de leerling vastgestelde uitstroombestemming (dagbesteding, arbeid of vervolgonderwijs) en de 
competenties en vaardigheden die daarbij horen. 
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Bij Mytylschool Roosendaal onderscheiden we drie groepen kinderen die toegelaten kunnen worden tot 
het onderwijsaanbod van de school: 

 
1. 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. 
 
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 lerend niveau. Het 
onderwijs op Mytylschool Roosendaal kent drie uitstroomprofielen met daarbij behorend vijf leerroutes. 
Iedere 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 1 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 1 augustus 2014 een toelaatbaarheidsverklaring van het 
samenwerkingsverband waarin de leerling woont. 
Per leerroute staat bovenstaande uitgewerkt in het School Ondersteunings Profiel SO en VSO. Het School 
Ondersteunings Profiel SO en VSO. 
 
De schoolondersteuningsprofielen vindt u hier: 
https://www.mytylschoolroosendaal.nl/over-speciaal-onderwijs/ 
 
https://www.mytylschoolroosendaal.nl/voortgezet-speciaal-onderwijs/ 
 

https://www.mytylschoolroosendaal.nl/over-speciaal-onderwijs/
https://www.mytylschoolroosendaal.nl/voortgezet-speciaal-onderwijs/
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1.4 DIALOOG 
 
1.4.1 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 Onderwerp  
Ouders van leerlingen De kwaliteit van het onderwijs en de aandacht voor de leerlingen die 

wij bieden. 
Medewerkers Goed werkgeverschap en boeien en binden van medewerkers. 
Gemeente Roosendaal Huisvesting, Zorg in Onderwijs en het creëren van baankansen voor 

jongeren. 
Samenwerkingsverbanden Te voeren beleid met betrekking tot verwijzingen naar de verschillende 

vormen van speciaal onderwijs. 
Jeugdzorg  Vorm geven aan verschillende projecten  
Onderwijsinspectie Vierjaarlijks onderzoek naar de onderwijskwaliteit en vermogenspositie. 
Landelijke politiek Informeren en adviseren over het te voeren beleid op het snijvlak van 

onderwijs en zorg. 
Netwerk Kennisgroep 
Speciaal 

Onderhouden ontwikkelingen op het specifieke gebied van het cluster 3 
onderwijs. 

 
1.4.2 Klachtenbehandeling 
 
In 2021 zijn geen klachten ontvangen. 
Onder het kopje informatie vind je op de website de klachtenregeling. 
https://www.mytylschoolroosendaal.nl/ 

https://www.mytylschoolroosendaal.nl/
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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 
 
In 2019 heeft de Mytylschool Roosendaal het Kwaliteitscertificaat Speciaal Onderwijs ISO 9001 
ontvangen.  Er wordt gekeken naar 6 aandachtspunten (met enkele voorbeelden erbij): 
1. 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 in 2020 een aanvullend onderzoek plaatsgevonden door 
CIIO.  In 2021 hebben er verschillende interne audits en enquêtes plaats gevonden o.a.: 
tevredenheidsonderzoeken bij leerlingen SO en VSO; monitoring in kader sociale veiligheid; onderzoek 
naar de Covidmaatregelen; audit naar organisatie en primair proces.   
 
Resultaten – Maatregelen uit de beoordeling 2021 van CIIO: 
Uit de diverse analyses en reflectie, zoals bijvoorbeeld tevredenheidsonderzoeken, interne audits en 
opbrengstenanalyses, komt een groot aantal verbetersuggesties/-acties. Hierbij wordt een beperkte 
prioritering gehanteerd, waardoor sommige urgente punten langer openstaan. Werken met het jaarplan 
in Excel biedt hier onvoldoende ondersteuning bij. Daarnaast wordt van veel acties de uiteindelijke 
effectiviteit onvoldoende zichtbaar getoetst, de vraag “Is de oorzaak van het verbeterpunt in voldoende 
mate weggewerkt?” wordt te weinig gesteld.  
Belangrijk aandachtspunt hierbij is de focus/prioritering, voortgangsbewaking en eventuele bijsturing. 
Dit aandachtspunt is te verklaren uit de contextvariabelen ten gevolge van de Covid maatregelen; het is 
voor de school in alle opzichten een lastig jaar geweest. 
Door de korte lijnen vallen geen cruciale acties tussen wal en schip. Er wordt binnen het kernproces 
adequaat op risico’s en verbeterkansen voor de leerlingen en/of medewerkers geanticipeerd. CIIO weegt 
dit toch als afwijking, omdat dit in 2020 al als kanttekening is gesignaleerd, er onvoldoende voortgang 
wordt geconstateerd en de risico’s toenemen met de komende vernieuwingen. 
Het aandachtspunt zal door de uitbreiding van de schoolleiding in 2022 en terugkeer naar de reguliere 
“Covid” vrije situatie extra aandacht krijgen. 
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Terugkijkend is het onderwijsproces de afgelopen twee schooljaren ernstig belemmerd als gevolg van de 
Covid-19 besmettingsgolf en het sluiten van de school in de periode van maart tot juni 2020 en 
december 2020 tot maart 2021. In die periode was er geen fysiek onderwijs mogelijk en kregen de 
leerlingen lespakketten thuis en online les. Voor en na de sluiting werd het onderwijsproces tevens 
belemmerd door individuele uitval van leerlingen door Covid gerelateerde klachten en personele 
knelpunten eveneens vanwege uitval van medewerkers 
 
De hernieuwde certificering KSO, ISO 9001  Het is de bedoeling dat er in het najaar 2022 weer een 
volledig onderzoek plaats vindt op alle aspecten van de aandachtspunten.  
 
2.1.2 Doelen en resultaten 
Onze onderwijsresultaten liggen gevat in de rapportages van de leeropbrengsten van SO 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.  
 
SO-afdeling 
Bij de SO klassen (Kleutergroepen, LG en ZML) scoort alleen het vakgebied ‘zintuiglijke ontwikkeling’ bij 
de kleuterklassen onder het streefniveau van 75%.  
Hieronder een toelichting per afdeling: 
 
Kleuters: 
Binnen het vakgebied zintuiglijke ontwikkeling zijn de onderdelen ‘grove motoriek’ en ‘proeven’ bij de 
leerroute LG VO (ZJ) onvoldoende. Het gaat hierbij om een hele kleine groep leerlingen. Vorig schooljaar 
was het percentage items waarbij de leerlingen het streefniveau hadden behaald ook onvoldoende. 
Toen was er sprake van een score van 58 %. Met een score van 71% dit schooljaar zit er een duidelijke 
verbetering in. Het streefniveau van 75% wordt net niet gehaald. 
 
A/B/C groepen: 
Binnen het vakgebied rekenen scoort het item ‘hoeveelheidsbegrippen’ (waarbij leerlingen  leren een 
hoeveelheid aan een getal te koppelen), lager. Vorig schooljaar was dit ook een item waar onvoldoende 
op gescoord werd. Er zit verbetering in, vorige school scoorde 69% van de leerlingen onvoldoende op het 
item. Dit schooljaar is dat nog maar 29%.  
Bij het vakgebied mondelingen taal wordt het streefniveau met 84% gehaald. Toch zien we dat de items 
Auditieve analyse en synthese; Auditieve discriminatie en rijm en Auditief geheugen achterblijven. Bij 
deze items is uitval te zien bij de leerroute LG Arbeid/Pro (ZJ) en de leerroute LG VO (ZJ). Dit was vorig 
schooljaar ook het geval. 
De score bij het vakgebied mondelinge taal is met 78% voldoende. Toch blijven er een aantal items 
achter, namelijk: ‘Technisch lezen: auditieve discriminatie’; ‘Technisch lezen: leesbegrippen’. Bij de 
leerroute activerende dagbesteding en belevingsgerichte dagbesteding. En ‘Strategisch schrijven’ en 
‘Technisch schrijven’, bij de leerroute LG VMBO basis en kader. 
 
EMB groepen: 
 
SO Plancius leerlingen  
Scores op alle vakgebieden zijn slechts 50% dus onvoldoende. 
Verklaring: in deze leerlijn zitten slechts 2 leerlingen. Het niet behalen van het OPP door 1 van deze 
leerlingen drukt de scores. Deze leerlingen hebben door hun beperkingen en de sluiting van de school 
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door Corona het OPP niet behaald. We zien bij beide leerlingen nog wel ontwikkeling en maken ons nu 
nog geen zorgen. 
 
SO ZML leerlingen 
Alleen het onderdeel zintuiglijk motorisch scoort onvoldoende (71%). Dit onderdeel heeft maar weinig 
doelen per niveau, verdeeld over relatief veel items. Hierdoor heeft elk item vaak maar 1 doel. Als een 
leerling 50% van de doelen op een bepaald niveau moet behalen betekent dat bijvoorbeeld 3 van de 6 
doelen en dus ook maar 3 van de 6 items. Hierdoor heeft uitsplitsen per item om te kijken waar de 
problemen zitten weinig nut. In vergelijking met vorig schooljaar is de gemiddelde opbrengst wel flink 
gestegen (van 47% toen naar 71% nu). 
In de leerroute Activerende Dagbesteding zit maar 1 leerling, die ook nog later in het jaar is ingestroomd, 
waardoor de doelen van het vakgebied rekenen niet allemaal aangeboden zijn. 
We zijn trots op het feit dat 94% van onze leerlingen een voldoende welbevinden heeft en 94% een 
voldoende betrokkenheid. Dit zijn voor onze leerlingen voorwaarden om zich te kunnen ontwikkelen. 
Ook de focus op de Mondelinge en Schriftelijke taalontwikkeling werpt weer zijn vruchten af. De scores 
zijn respectievelijk 93% en 100%. Dit jaar is er ook een 100% score op het vakgebied Leren Leren, waar 
we erg trots op zijn. 
 
 
VSO- afdeling 
 
Vooral bij de vakken die vragen om een praktische uitvoering zijn de resultaten lager dan voorgaande 
schooljaren dit is met name terug te zien bij Mondelinge taal, Mens, Natuur & Techniek en Mens en 
Maatschappij. Het onderwijsaanbod richt zich op het trainen van de benodigde competenties en 
vaardigheden om op de uitstroombestemming te functioneren. Leerlingen binnen het VSO leren 
competenties en vaardigheden o.a. door middel van praktijkervaring en voordoen-nadoen. Dit wordt 
echter een vele gevallen belemmerd door de motorische beperking. Dit vraagt dus extra interventies op 
onderwijsgebied (meer afstemming binnen onderwijsteam), onderwijsondersteuning van het 
revalidatieteam (met als primair doel het behalen van de onderwijsdoelen van de leerling) en een 
individueel aanbod. Dit is binnen het thuisonderwijs lastig tot niet te realiseren. 
 
Stage 
Vanaf een tweede lockdown in december 2020 hebben de VSO leerlingen vooral in de voorbereidende 
en transitiefase (zie onderstaande schema’s) vertraging opgelopen. In de voorbereidende fase is de BES 
(begeleide externe stage) twee keer opgestart (in feb. en okt.) en na 2 bezoeken gestopt. In deze fase 
krijgen de leerlingen de mogelijkheid om binnen de diverse uitstroomgebieden te ontdekken waar hun 
kwaliteiten en voorkeuren liggen, zodat ze een gerichtere keuze kunnen maken bij de start van de ZES 
(zelfstandige externe stage). De competenties die de leerlingen in de praktijk opdoen stagneren 
hierdoor. Alternatieven worden gezocht in de ZIS (zelfstandige interne stages), maar door de beweeg 
beperking en coronaregels binnen de school is ook dit beperkt.  
Binnen de transitiefase is het lastig voor leerlingen om stages op te starten i.v.m. organisaties die geen 
stagiaires aannemen of te maken hebben met een beperkt aantal leerlingen per m2. Hierdoor zijn 
leerlingen genoodzaakt om op een huidig adres te blijven of een plek te zoeken buiten hun 
voorkeurskeuze. Vooral dagbestedingen hebben strenge regelgeving qua coronabeleid, waardoor 
plaatsing binnen deze met name grote organisaties erg lastig is. Arbeidsmatige stageplekken staan vaak 
wel open voor leerlingen, maar ook hier is plaatsing vaak lastig i.v.m. de risicogroep van onze leerlingen 
en keuze van ouders.  
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2.1.3 NPO (Nationaal programma onderwijs) 
Eind juni 2021 werd bekend welke budget per leerling beschikbaar kwam vanuit het Nationaal 
Programma Onderwijs. Op basis daarvan werd een schoolprogramma opgesteld met de maatregelen 
voor de schooljaren 2021-2022 en 2022-2023. Uitgangspunt hierbij is dat de inzet ten goede komt aan de 
leerlingen en dat de focus ligt op het inlopen van door de coronapandemie ontstane achterstanden. Een 
delegatie van de medezeggenschapsraad (MR) is vanaf de conceptfase van het schoolprogramma 
betrokken geweest. De ouders van de kinderen zijn bij het proces betrokken door de oudergeleding van 
de MR. De Directeur-Bestuurder heeft met instemming van de MR het schoolprogramma vervolgens 
goedgekeurd.  
 
Op basis van het door OCW aangeboden stappenplan is het op de effecten van de Covid gericht 
schoolprogramma in beeld gebracht. De volgende stappen zijn doorlopen: 
In beeld brengen van de brede impact van corona op leerlingen 
In beeld brengen mogelijke behoeften van school  
Vooruitblik naar menukaart en schoolprogramma 
 
Per afdeling is er een inventarisatie gemaakt aan de hand van de volgende vier ontwikkelingsdomeinen: 
Analyse op didactisch/cognitief functioneren 
Analyse op welbevinden en betrokkenheid 
Analyse op sociaal- en emotioneel functioneren 
Analyse van praktisch leren. Denk hierbij aan vakgebieden als Mens, Natuur en Techniek (MN&T) en 
Mens en Maatschappij 
 
De volgende afdelingen zijn in beeld gebracht: 
Kleuter afdeling (2 groepen) 
A afdeling (2 groepen) 
B-C afdeling (3 groepen) 
EMB- afdeling (3 groepen) 
VSO afdeling (4 groepen, waarvan 1 EMB groep)  
 
Voor de analyse zijn diverse bronnen gebruikt, zoals de rapportage leeropbrengsten (resultaten uit het 
LVS Parnassys), OPP evaluaties van individuele leerlingen, evaluaties van groepsplannen en observaties 
van leerkrachten, onderwijsassistenten en orthopedagogen. 
 
Conclusie: 
De grootste achterstanden liggen binnen de ontwikkeldomeinen sociaal- en emotioneel functioneren en 
het praktisch leren. Binnen de A groepen is het welbevinden en de betrokkenheid een aandachtspunt. 
 
Inzet van personeel niet in loondienst 
In het schoolprogramma is niet voorzien in de inhuur van personeel niet in loondienst. 
 
Resultaten 
Over de resultaten in de eerste vijf maanden van het schooljaar 21/22 kan nog niets worden gemeld. 
Onder meer de aanhoudende Covid-19 pandemie is daarvan de oorzaak. 
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2.1.4 Belangrijke vernieuwingen  
SO:  Het taal en leesonderwijs is geoptimaliseerd door aanschaf nieuwe methoden.  
SO: ICT: In het kader van les op afstand is het werken in Teams voor leerlingen geïmplementeerd.    De A-
stroom leerlingen zijn inmiddels allemaal voorzien van een notebook.   Iedere leerling krijgt in het 
schooljaar 2021-2022 een eigen device  ( notebook of IPad) 
SO en VSO: Kunst en cultuur: Er is een samenwerking vanaf 1 aug aangegaan met Cultuur Compaan.    
Iedere onderwijsgroep krijgt over het jaar verdeeld een aanbod van muziek,  beeldende vorming en 
drama. 
VSO:  Binnen de afdeling worden momenteel sociale en maatschappelijke competenties uitgewerkt en 
geïmplementeerd in het onderwijsprogramma.  Hierbij zal de leerling portfolio een centrale rol krijgen.  
Door de inzet van 2 noodlokalen eind oktober zitten alle VSO leerlingen niet meer in het hoofdgebouw. 
IPG: Bij de integrale peutergroep is er vooruitgang geboekt binnen het projectplan met name op de 
pijlers: IPG-plan / integrale samenwerking en PR.  Het gebruik van sociale media is afgestemd met de 
afdeling communicatie van Bravis. Het nieuwe IPG magazine is afgelopen weken verspreid onder de 
belangrijkste stakeholders. ( 170) Voor de IPG met name artsen en jeugdhulpprofessionals.  
 
Voor de rapportage:  zie www.mytylschoolroosendaal.nl onder informatie rapportage leeropbrengsten  
 
Inzet PGB middelen: 
Momenteel zijn er voor een 40 tal  leerlingen PGB’s door ouders ingezet voor extra zorg. Deze 
zorgmiddelen liggen bij SDW en worden uitgevoerd door hun medewerkers binnen school. De 
dienstverlening wordt in januari geëvalueerd met bestuurder SDW.  Organisatie en uitvoering blijft grote 
problemen geven.  Streven blijft om via de Gemeente en zorgverzekeraar ook de regie te krijgen over 
inzet PGB gelden en ouders hiermee volledig te ontlasten.  
 
 
2.1.5 Inspectie 
 
Minstens één keer in de vier jaar onderzoekt de onderwijsinspectie ieder schoolbestuur in Nederland. In 
schooljaar 2018/2019 heeft de school het vierjaarlijks onderzoek  gehad. 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.mytylschoolroosendaal.nl onder 
kopje informatie 
 
In 2021 hebben wij meegewerkt aan een onderzoek voor de monitor afstands- en hybride onderwijs.     
Tevens zijn er in 2021 door de onderwijsinspectie gesprekken gevoerd met de MR, RvT en het bestuur. 
Deze gesprekken vonden plaats in het kader van het onderzoek hoogte eigen vermogen.  
 
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. 

http://www.mytylschoolroosendaal.nl/
http://www.mytylschoolroosendaal.nl/
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2.1.6 Visitatie 
Er heeft nog geen bestuurlijke visitatie plaatsgevonden door de PO-raad. Afwachten of dit in 2022 al dan 
niet nog gaat plaatsvinden; het bestuur volgt de ontwikkelingen hierbij van de PO-raad. 
 
2.1.7 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. Daarnaast worden middelen voor ambulante begeleiding beschikbaar gesteld. Deze middelen 
worden jaarlijks vastgesteld en lopen steeds verder terug.   In bijlage 6 is een jaaroverzicht van de 
ambulante dienst te vinden. 
De school participeert actief in 4 verbanden van PO en VO in de regio Roosendaal en Bergen op Zoom.  
Incidenteel is er overleg in het kader van plaatsing leerlingen uit de regio Tholen / Breda en Rotterdam.  
 
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. 
 
Leerlingaantal 1-10-2021  per samenwerkingsverband 

Samenwerkingsverband Totaal Cat. 1 Cat.2 Cat.3 
SWV PO Roosendaal 51 3 26 22 
SWV VO  Roosendaal 16 0 8 8 
SWV PO Brabantse Wal 37 3 21 13 
SWV VO Brabantse Wal 20 0 20 0 
SWV PO  Goes (Kind op 1) 5 0 3 2 
SWV PO Breda 6 0 3 3 
SWV VO Breda 1 0 0 1 
SWV PO Berséba 1 0 1 0 
SWV PO Rotterdam 1 0 1 0 
Totaal    138 6 83 49 
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Aantal leerlingen per ondersteuningscategorie over de afgelopen jaren:  
 1 oktober  Cat. 2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  1-2-2022 
SO  1 10  12  13  15  13  12  6  6 

 2 27  30  31  35  41  41  54  59 
  3 44  36  41  38  36  38  40  41 

Totaal SO  81  78  85  88  90  91  100  106 
VSO  1 1   - 1   -  -  -  - - 
 2  - 8  9  19  23  25  29  28 

  3 32  28  19  11  10  9  9  9 
  Totaal  VSO  33  36  29  30  33  34  38  37 

                   
  Totaal  generaal 114 114 114 118 123 125 138 143 

          

 
Binnen het SO extra instroom via de ondergrens + leerlingen met migratie achtergrond. Nieuwe 
teldatum (bekostigingsdatum)  wordt 1 -2-2022 ivm vereenvoudiging bekostiging;   groei zet zich door!  
 
Risico:  Groei zorgt voor extra druk op bekostiging TLV’s in de samenwerkingsverbanden.     
 
2.1.8 Ontwikkelingen met een maatschappelijke en/of politieke impact 
Er hebben zich in 2021 geen ontwikkelingen voorgedaan die een belangrijke impact hebben op de school 
of het gespecialiseerd onderwijs in het algemeen. 
 
2.1.9 Internationalisering 
Mytylschool Roosendaal heeft in 2021 geen activiteiten ontplooid op het gebied van Internationalisering. 
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2.2 PERSONEEL & PROFESSIONALISERING 
 
2.2.1 Personele bezetting en verzuim 
 
75 personen in dienst waarvan 15 man en 60 vrouw;  de gemiddelde bezetting in Fte over 2021 is 51,88. 
 
Het ziekteverzuimpercentage is in 2021  gemiddeld 4,59 %, met een duidelijke piek in de maanden mei 
en juni als gevolg van de Covid pandemie.  Verzuimfrequentie 0,96.  In schooljaar 20-21 bedroeg het 
verzuim in het (voortgezet) speciaal onderwijs 6,29%; voor de Mytylschool Roosendaal bedroeg het 
verzuim toen 6,72% 
Er zijn 2 langdurig zieken; waarvan 1 persoon een verwachte werkhervatting begin 2022;  en 1 persoon 
met problematiek in balans werk en privé, zij is momenteel in begeleiding.   
 

 
 
Aard van het verzuim 
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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 
onderwijskundig- en pedagogisch handelen op een kwalitatief hoger niveau te tillen, o.a. door middel 
van interne audits en de inrichting van een stuurgroep kenniscentrum.  
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 2021  hebben door de corona-maateregelen veel activiteiten geen doorgang kunnen vinden.  
Interne scholingsactiviteiten zoals de kennismarkten en cafés konden door de beperkingen geen 
doorgang vinden.  Een kennismarkt is op digitale wijze doorgegaan door meerdere online kennismodules 
(e-Wise) digitaal te delen.  
 
De volgende thema’s hebben extra aandacht gehad: 

- Systemisch denken en werken:  iedere medewerker heeft de basisscholing digitaal ontvangen.   
Deze basis is afgerond in september 2021 met schouwburg 
voorstelling.  Daadwerkelijke implementatie gaat plaats vinden in 2022. 
Digitaal Les geven op afstand 
Gebruik en inrichting TEAMS voor leerlingen 

- Doorontwikkeling ParnasSys en ZIEN! 
- Doorontwikkeling EKEP 2.0 
- Office 365 / SharePoint Inrichting TEAMS ….  Doorontwikkeling conform koersdocument. 
- Scholing in het kader van medisch handelen voor de OA 
- Afdelingsspecifieke scholing (o.a. verdieping didactiek, doorgaande lijn en intervisie) 
- E wise: digitaal aanbod kennismodules. 

 
Zie ook het Professionaliseringsplan  2019-2022  
 
2.2.1 Uitkeringen na ontslag 
In het verslagjaar 2021 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. 
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2.2.2 Aanpak werkdruk– proces inzet extra middelen OCW 
In de formatieplannen 20-21 en  21-22 zijn expliciet de middelen benoemd die voor het verlichten van de 
werkdruk door het ministerie van OCW beschikbaar werden gesteld. Aan medewerkers is de keuze 
voorgelegd om deze extra middelen al dan niet volledig te besteden aan extra formatie en/of 
investeringen in materiële zaken. De keuze van de medewerkers is uiteindelijk gevallen op extra handen 
voor de klas om zodoende daarmee de werkdruk te verminderen. De medezeggenschapsraad is bij het 
besluitvormingsproces betrokken geweest. 
 
2.2.3 Besteding prestatiebox middelen / begeleiding startende leerkrachten en schoolleiders 
De zgn. prestatiebox middelen zijn tot 1 augustus 2021 ingezet voor de scholing en training van 
medewerkers op zowel management als uitvoerend niveau. Vanaf 1 augustus 2021 is een deel van de 
prestatiebox middelen door OCW overgeheveld naar de lumpsum vergoeding, het andere deel is 
bestemd voor de begeleiding van startende leerkrachten en schoolleiders. In het formatieplan is voor de 
begeleiding van starters formatie beschikbaar gesteld. Het formatieplan heeft de instemming van de 
medezeggenschapsraad.  

 
2.2.4 Strategisch personeelsbeleid 
 
Strategische personeels- formatieplanning:    

 
Een aanzienlijke groep medewerkers is 60 jaar of 
ouder. De verwachte uitstroom in de komende jaren 
is ongeveer 25%.    
 
De organisatie wil medewerkers zo goed mogelijk 
inzetbaar houden. Met medewerkers die het werk 
niet (meer) goed aan kunnen worden goede 
afspraken gemaakt om ziekteverzuim te voorkomen. 
Het is wenselijk om het gesprek hierover met 
medewerkers aan te gaan. Er is budget beschikbaar 
om gericht beleid en/of activiteiten te ontwikkelen.   
De input zal mede basis vormen voor het 
bestuursformatieplan en beleid m.b.t. duurzame 
inzetbaarheid. 
 
 
 
 

In 2021 is vooruitlopende op de uitstroom actief aan personeelswerving gedaan.  
 
In kader van afspraken nieuwe CAO is het functiehuis tegen het licht gehouden.  Naar aanleiding van 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. 
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2.3 HUISVESTING & FACILITAIR 
 
Meerjarig  onderhoudsplan 
In afwachting van de nieuwbouw wordt het groot onderhoud beperkt tot hetgeen noodzakelijk is. In de 
jaarrekening is op basis van de huidige onderhoudsplanning geen dotatie aan de onderhoudsvoorziening 
gedaan. 
 
Noodlokalen VSO 
Op de spoedaanvraag i.v.m. groei leerlingaantal heeft de gemeente in oktober 2021 twee noodlokalen 
geplaatst naast het VSO gebouw. De noodlokalen zijn per 1 november in gebruik genomen door de VSO 
groepen. Conform de huidige huisvestingsverordening zal voor 1-2-2022 een vergoeding voor de ‘eerste 
inrichting’  aangevraagd worden bij de gemeente. 
 
Nieuwbouw 
De voorbereidingen voor de nieuwe huisvesting zijn van start gegaan. De gemeenteraad heeft in 
december een goedkeuring gegeven op een voorbereidingskrediet van € 363.000.  Het bedrag zal begin 
2022 beschikbaar zijn. 
 
Planning: 
• In het najaar 2021 zijn onder ouders en personeel digitale bijeenkomsten geweest om de 

gebruikseisen te formuleren voor de nieuwbouw. 
• Met Bravis afgesproken dat we in het voorjaar 2022 het programma van eisen (PvE) aanleveren. 

Hiervoor zijn nog 3 bijeenkomsten met Nul 25 in het nieuwe jaar gepland.   
In het voorjaar zal het PvE besproken worden in de projectgroep nieuwbouw Bravis. Hierna zal een 
overleg met de gemeente en een vervolgplanning worden gemaakt.    
 
Versneld afschrijven activa verbonden aan de gebouwen 
Met het oog op de aanstaande verhuizing naar de nieuwbouw worden de aan de bestaande gebouwen 
verbonden activa versneld afgeschreven. Deze kunnen immers niet worden meegenomen naar de 
nieuwbouw. 
 
Doordecentralisatie 
Na jaren van voorbereidingen voor het  besluit van doordecentralisatie van het primair onderwijs is 
binnen de Gemeente Roosendaal in het najaar 2021 besloten dat de doordecentralisatie van de baan is. 
Er is onvoldoende  overeenstemming gevonden met enkele schoolbesturen.  Opdracht wordt in 2022 om 
binnen de Gemeente met de schoolbesturen van primair onderwijs een nieuw HPO te ontwikkelen. 
 
Duurzaamheid 
Voorbereidingen worden getroffen voor de nieuwbouw van de school. De plannen zijn gericht op een 
nauwe samenwerking met het Bravis ziekenhuis. De nieuwbouw zal moeten voldoen aan de Bijna 
Energie Neutrale (BENG) kwalificaties. Wij zullen onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om te 
bijdragen te doen in investeringen die de nieuwbouw voor een deel aan Energie Neutrale (ENG) 
kwalificaties te laten voldoen. 
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Leerlingenvervoer 
Binnen het laatste ambtelijk overleg (november 21) is de begroting van het leerlingenvervoer besproken.   
Totaal bedrag € 590.000. Facturen volgen conform overeenkomsten voor het hele bedrag in de maand 
juni 2022;  afrekening daadwerkelijke kosten in februari 2023;  e.e.a. gebeurt met vastgestelde 
verdeelsleutels conform overeenkomst deelnemende Gemeenten. 
De huidige overeenkomst loopt per 1 augustus 2022 af.  In januari 22 zijn de colleges van de 
verschillende Gemeenten verzocht tot verlenging van de samenwerkingsovereenkomst m.b.t. het 
leerlingenvervoer. Medio maart 2022 is ingestemd. Deze verlenging duurt tot 1-8-2024; hierna is nog een 
verleningsperiode mogelijk van 2 jaar alvorens men een nieuw aanbestedingstraject ingaat.  
 
Risico inventarisatie & Evaluatie:  
Laatste RIE is eind 2019, begin 2020 uitgevoerd. Validatie heeft plaats gevonden door een extern bureau. 
Begin 2021 is een actieplan opgesteld van aandachtspunten. Er zijn in de RIE geen urgente situaties 
geconstateerd; algemeen is de lijn t.a.v. vorige meting verbeterd. 
 
ICT 
IN 2021 zijn naast het reguliere onderhoud en de verdere uitrol van Teams, de totstandkoming van het 
koersplan Onderwijs & ICT 2021-2024 afgerond. Dit koersplan beschrijft de visie op: 
• ICT in leren en lesgeven 
• Digitale geletterdheid 
• Bedrijfsprocessen ondersteund door ICT 
• Onze mensen en ICT 
• Implementatie en continuering 
• ICT-infrastructuur 
 
In 2021 is een aantal actiepunten uit dit plan opgepakt. Zo is onderzoek gedaan naar een passende 
schoolbrede online werkomgeving (portal) voor alle leerlingen. Hierbij is de keuze gevallen op het 
portaal van Ratho. De implementatie hiervan is op dit moment in volle gang. Onderdeel hiervan is o.a. 
dat de huidige, verouderde, werkstations van de leerlingen worden vervangen en dat ook leerlingen die 
nog geen device hebben de beschikking krijgen over een (al dan niet eigen) device. 
Een ander onderdeel waarmee is gestart, is het inrichten van een eenduidige online werkomgeving 
gebaseerd op Windows 365 (Teams), inclusief een locatie onafhankelijk en een heldere 
documentstructuur. Hierbij wordt een interne werkgroep ondersteund door een externe partij. De 
bedoeling is dat de werkomgeving en bijbehorende documentstructuur eind januari wordt 
gepresenteerd en er vanaf dat moment conform deze structuur wordt gewerkt. Tegelijkertijd wordt 
bekeken of de “technische inrichting” van Windows 365 aanpassingen behoeft. Concreet komt e.e.a. 
erop neer dat het gebruik van Teams verder wordt uitgebreid en er nagenoeg alleen nog “in de Cloud 
wordt gewerkt”.  Personeel volgt op dit moment scholing om goed aan de slag te kunnen met 
bovengenoemde werkwijze. 
 
De huidige technische ondersteuning sluit onvoldoende aan bij de plek die ICT binnen de school 
heeft/krijgt. Daarom is gezocht naar een partij die ons kan ondersteunen bij het beheren van de ICT-
infrastructuur. Deze partij Ratho, is inmiddels gevonden. De implementatie van dit traject start begin 
2022. 
 
Voor volgend jaar staat, naast een gedegen implementatie en borging van bovenstaande, o.a. de 
vervanging van de werkstations van het personeel op de planning. Daarnaast wordt er volgend jaar 
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gekeken naar een leerlijn Digitale geletterdheid en worden ICT-basisvaardigheden in het leerstofaanbod 
opgenomen. 
 
AVG 
Er zijn in 2021 3 incidenten gemeld bij de Functionaris Gegevensbeheer (FG). Eén incident is gemeld bij 
de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is gebeurd door de verwerker, volgens de afspraken in de 
verwerkersovereenkomst. Het betrof hier namelijk ca. 80% van alle basisscholen in Nederland. Het ging 
niet om een hoog risico verwerking en er is geen verhoogd risico geweest voor de betrokkenen. In 
december 2021 is er nog een incident geweest bij een verwerker. Dit betrof het Log4j incident. De 
verwerker heeft tijdens een sessie voor besturen en FG’s meer openheid van zaken gegeven waarbij het 
risico voor de betrokkene als zeer laag gezien kan worden. De verwerker heeft melding maken bij de 
Autoriteit Persoonsgegevens, maar mag dit sinds eind 2021 niet meer doen uit naam van de 
schoolbesturen. Het schoolbestuur moet hier zelf over beslissen. De FG heeft het advies gegeven dit niet 
te melden omdat het geen verhoogd risico was voor de betrokkenen. Het incident is uitgebreid 
beschreven in het incidentenregister dat is opgesteld.  Het Bestuur Mytylschool heeft dit advies 
overgenomen. Het incidentenregister is beschikbaar voor de RvT en MR. 
 
 
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 21/22. Ook in de voorbereidingen op het komend schooljaar zal deze koers gevolgd blijven 
worden. 
 
2.4.2 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 
2021  geen actief treasurybeleid gevoerd.   In oktober 2021 is overgegaan 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. 
 
 
2.5 RISICO’S EN RISICOBEHEERSING 
 
2.5.1 Interne risicobeheersingssysteem 
Van het voornemen om in 2021 het risicomanagement op te pakken is niets terecht gekomen. De Covid 
pandemie vroeg veel aandacht en energie van medewerkers, daar werd prioriteit aan gegeven.  
In een later stadium zal 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. 
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2.5.2 Belangrijkste risico’s 
 
Als belangrijkste risico’s worden vooralsnog onderkend: 
 
1. Onvoldoende specialistisch aanbod voor leerlingen 

Beheersmaatregelen zijn gericht om solide afspraken met de ketenpartners om de continuïteit 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. 

 
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.  
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• 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.  
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3 CONTINUITEITSPARAGRAAF 

 
Dit hoofdstuk bevat de verantwoording over de financiële staat van het bestuur. Het geeft de 
belangrijkste financiële gegevens weer en is los 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 
 
  Werkelijk Meerjarenraming 2022-2024 Werkelijk 
1 oktober: 2020 2021 2022 2023 2024 01-02-2022 
             
SO – cat. 1 12 6 6 6 6 6 
SO – cat. 2 40 54 55 55 55 59 
SO – cat. 3 37 40 40 40 40 41 
Totaal SO 89 100 101 101 101 106 
             
VSO – cat. 1 0 0 0 0 0 0 
VSO – cat. 2 26 29 28 28 28 28 
VSO – cat. 3 10 9 9 9 9 9 
Totaal VSO 36 38 37 37 37 37 
             

TOTAAL 
GENERAAL 125 138 138 138 138 143 

 
In de begroting 2022 – en de daarbij opgenomen meerjarenraming – is de verwachting opgenomen dat 
het aantal leerlingen min of meer stabiel zal blijven op 138 leerlingen. Teldatum 1 februari 2022 wees uit 
dat er sprake is van een toename van het aantal leerlingen, deze toename was al zichtbaar op teldatum 
1 oktober 2021 die 13 leerlingen hoger was dan de prognose van 125 leerlingen.  
In welke mate deze toename ook de komende jaren zal blijven aanhouden kan met het oog op de aard 
van de specifieke doelgroep leerlingen niet worden ingeschat. 
 
3.1.2 Gemiddelde bezetting in FTE 
 

 Werkelijk  Prognose  
 2020 2021 2022 2023 2024 
      
Directie/management  1,88 1,88 3,00 3,00 3,00 
Onderwijzend personeel 24,33 22,49 24,63 24,63 24,63 
Ondersteunend  personeel 25,20 27,18 28,15 28,15 28,15 
      
Totaal 51,74 51,88 55,78 55,78 55,78 
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De prognosecijfers van de bezetting in fte zal bij het komend formatieplan 22/23 waarschijnlijk worden 
bijgesteld. De toename van het aantal leerlingen leidt tot een aantal vacatures, daarnaast leidt de 
verwachte hoge uitstroom van personeel als gevolg van het bereiken van de pensioengerechtigde 
leeftijd ook tot de noodzaak tot het tijdig aantrekken van gekwalificeerde medewerkers. De 
arbeidsmarkt is bijzonder krap, het zal nog een uitdaging blijken om tijdig de bezetting van de functies te 
realiseren. 
 
 
3.2 3TAAT VAN BATEN EN LASTEN EN BALANS 
 
3.2.1 Staat van baten en lasten 
 

  1 2 3 4 5 6 
  Realisatie Begroting Realisatie Meerjarenraming  Verschil Verschil 
In € 1.000 2020 2021 2021 2022 2023 2024 (3 -/- 2) (3 -/- 1) 
             
Rijksbijdragen 4.069 4.143 4.188 4.339 4.595 4.357 44 118 
Afboeken vordering OCW - - - -220 - - - - 
Ov. overheid 531 669 597 733 730 730 -72 66 
Ov. baten 300 72 275 340 340 340 203 -25 
Totaal baten 4.900 4.884 5.059 5.192 5.665 5.427 175 159 
             
Personeel 3.626 3.924 4.063 4.351 4.253 4.172 139 437 
Afschrijvingen  132 173 260 177 177 177 87 128 
Huisvesting 190 199 166 224 211 161 -33 -24 
Overige 680 646 814 741 737 737 168 134 
Totaal lasten 4.628 4.942 5.303 5.493 5.378 5.247 361 675 
             
Fin. baten / lasten -3 -2 -17 -2 -2 -2 -15 -14 
                  

Resultaat 269 -60 -261 -303 285 178 -201 -530 
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3.2.1.1 Toelichting op de afwijkingen jaarrekening 2021 ten opzichte van de begroting 2021 
 
Rijksbijdragen 

  

Begroot 2021 € 4.143.000 
  

Realisatie 2021 € 4.187.000 
  

Verschil € 44.000 Hogere baten dan begroot 
 

    
Hogere Rijksvergoeding ivm nacalculatie vergoeding 20/21 € 34.000 
Vergoeding NPO was niet begroot € 78.000 
Lagere bekostiging EMB door lager aantal leerlingen dan begroot -€ 4.000 
Lagere baten samenwerkingsverbanden door verschuiving naar opbrengsten detachering. -€ 64.000 
Totaal hogere baten 
  

 
€ 44.000 

    
Overige overheidsbijdragen  

  

Begroot 2021 € 669.000  
  

Realisatie 2021 € 597.000  
  

Verschil -€ 72.000 Lagere baten dan begroot 
 

    
Hogere vergoeding IPG € 11.000  
Lagere vergoeding leerlingvervoer, minder ritten gemaakt a.g.v. Covid-19 -€ 83.000 
Totaal lagere baten 
  

-€ 72.000 
    

Overige baten  
  

Begroot 2021 € 72.000  
  

Realisatie 2021 € 275.000  
  

Verschil € 203.000 Hogere baten dan begroot 
 

    
De hogere opbrengsten ontstaan doordat hier de vergoedingen voor de externe 
dienstverlening zijn verantwoord. Deze waren begroot bij de baten 
samenwerkingsverbanden. 

€ 203.000  

Totaal hogere baten 
  

€ 203.000  
    

Personele lasten 
  

Begroot 2021 € 3.924.000  
  

Realisatie 2021 € 4.063.000  
  

Verschil € 139.000 Hogere lasten dan begroot 
 

    
In de begroting was rekening gehouden met loonkosten van vacatures (€ 140.000) en een 
stelpost onvoorzien van € 20.000.  Er zijn minder vacatures ingevuld dan begroot, de 
begroting bleek uiteindelijk toereikend om de cao aanpassing met 2,5% te dekken. Daarbij 
moet ook aangetekend worden dat de reiskostenvergoeding was begroot bij de 
loonkosten. Deze bedragen € 48.000 - maar zijn onder de overige personele lasten 
opgenomen. Ten opzichte van de begroting ontstaat daardoor een bijna budgettair 
neutraal resultaat op de loonkosten. 

-€ 53.000 

Voor de loonkosten van de vertrekkende bestuurder werd een bedrag in de voorziening 
opgenomen. Daar tegenover kon een groot deel van de voorziening jubilea vrijvallen. 

€ 218.000 

Lagere kosten inhuur externen dan begroot -€ 20.000 
Hogere reiskostenvergoeding, deze is begroot bij loonkosten € 48.000 
Lagere kosten scholing dan begroot en diverse kleine afwijkingen -€ 105.000   
Hogere kosten werving ivm nieuwe bestuurder € 51.000 
Totaal hogere lasten € 139.000 
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Afschrijvingslasten  

  

Begroot 2021 € 173.000  
  

Realisatie 2021 € 260.000    

Verschil € 87.000 Hogere lasten dan begroot 
 

    
Lagere afschrijvingslasten door de latere aanschaf in het jaar van de nieuwe bussen 
leerlingvervoer 

-€ 9.000 

Hogere afschrijvingslasten omdat de investeringen in de huisvesting die niet kunnen 
worden meegenomen naar de nieuwbouw versneld moeten worden afgeschreven 

€ 96.000 
 

Totaal hogere lasten 
  

€ 87.000 
    

Huisvestingslasten 
  

Begroot 2021 € 199.000  
  

Realisatie 2021 € 166.000  
  

Verschil -€ 33.000 Lagere lasten dan begroot 
 

    
In 2021 is geen dotatie aan de voorziening groot onderhoud gedaan i.v.m. de 
gemeentelijke nieuwbouwplannen voor de school 

-€ 55.000 

Lagere uitgaven klein onderhoud e.d. -€ 10.000 
Hogere schoonmaakkosten € 14.000 
Hogere energielasten dan begroot € 18.000 
Totaal lagere lasten 
  

-€ 33.000 
    

Overige lasten 
  

Begroot 2021 € 646.000  
  

Realisatie 2021 € 814.000  
  

Verschil € 168.000 Hogere lasten dan begroot 
 

    
De uitgaven voor leermiddelen zijn  hoger dan begroot € 3.000 
Hogere uitgaven leerlingvervoer en kosten eigen bussen als gevolg van onjuiste begroting € 53.000 
Hogere uitgaven ICT middelen € 7.000 
Hogere uitgaven 60 jarig bestaan van de school € 41.000 
Hogere uitgaven administratiekantoor ivm inrichten systemen en hoger service level dan 
begroot. Een aantal van de extra kosten zijn eenmalige implementatiekosten waarmee bij 
de begroting geen rekening was gehouden. 

€ 54.000 

Hogere advieskosten fiscalist € 10.000 
Totaal hogere lasten € 168.000     
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3.2.1.2 Toelichting op de afwijkingen tussen de realisatie 2020 en realisatie 2021 
 
Rijksbijdragen 

  

Realisatie 2021 € 4.187.000 
  

Realisatie 2020 € 4.069.000 
  

Verschil € 118.000 Hogere baten 2021 
 

    
Vergoeding NPO  niet in 2020 € 78.000 
Prijsaanpassingen Rijksvergoeding  € 191.000 
Lagere baten samenwerkingsverbanden  2021 -€ 151.000   
Totaal hogere baten 
  

 
€ 118.000 

    
Overige overheden  

  

Realisatie 2021 € 597.000  
  

Realisatie 2020 € 531.000  
  

Verschil € 66.000 Hogere baten 2021 
 

    
Hogere gemeentelijke vergoedingen leerlingvervoer € 66.000   
Totaal hogere baten 
  

€ 66.000 
    

Overige baten  
  

Realisatie 2021 € 275.000  
  

Realisatie 2020 € 300.000  
  

Verschil -€ 25.000 Lagere baten 2021 
 

    
Lagere vergoeding detacheringen ED -€ 20.000 
Lagere huurvergoedingen 2021 -€ 5.000 
Totaal lagere baten 
  

-€ 25.000 
    

Personele lasten 
  

Realisatie 2021 € 4.063.000  
  

Realisatie 2020 € 3.626.000  
  

Verschil € 437.000 Hogere lasten 2021 
 

    
Hogere loonkosten 2021 € 77.000 
Aan de personele voorzieningen werd in 2021 meer gedoteerd. Zie de toelichting 
begroting - realisatie 2021 

€ 221.000 

Hogere reiskostenvergoeding, deze is in 2020 verantwoord bij loonkosten € 48.000 
Lagere vergoedingen van het UWV en Participatiefonds in 2021 € 42.000 
Lagere kosten inhuur externen in 2021 -€ 28.000 
Hogere kosten werving in 2021 € 66.000 
Overige personele lasten € 11.000 
Totaal hogere lasten 
  

€ 437.000 
    

Afschrijvingslasten  
  

Realisatie 2021 € 260.000  
  

Realisatie 2020 € 132.000  
  

Verschil € 128.000 Hogere lasten 2021 
 

    
De hogere afschrijvingslasten in 2021 ontstaan door investeringen in ICT en nieuwe 
schoolbussen 

€ 32.000 
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De noodzakelijke versnelde afschrijving van investeringen huisvesting die niet 
meegenomen kunnen worden naar de nieuwbouw verklaart het resterend verschil € 96.000 

Totaal hogere lasten 
  

€ 128.000 
    

Huisvestingslasten 
  

Realisatie 2021 € 166.000  
  

Realisatie 2020 € 190.000  
  

Verschil -€ 24.000 Lagere lasten 2021 
 

    
In 2021 is geen dotatie aan de voorziening groot onderhoud gedaan i.v.m. de 
nieuwbouwplannen voor 2026 

-€ 55.000 

Hogere schoonmaakkosten in 2021 € 20.000 
Hogere energielasten in 2021 € 13.000 
Overige -€ 2.000 
Totaal lagere lasten 
  

-€ 24.000 
    

Overige lasten 
  

Realisatie 2021 € 814.000  
  

Realisatie 2020 € 680.000  
  

Verschil € 134.000 Hogere lasten 2021 
 

    
Leerlingvervoer hoger dan in 2020 € 20.000   
Hogere uitgaven externe deskundigen € 12.000 
Hogere uitgaven 60 jarig bestaan van de school € 40.000 
Hogere uitgaven administratiekantoor ivm inrichten systemen en hoger service level dan 
begroot. Een aantal van de extra kosten zijn eenmalige implementatiekosten waarmee bij 
de begroting geen rekening was gehouden. 

€ 56.000 

Overige kleinere afwijkingen t.o.v. de begroting € 6.000 
Totaal hogere lasten € 134.000 
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3.2.2 Balans in meerjarig perspectief 
 

 Realisatie Realisatie Begroting/meerjarenraming 
In € 1.000 2020 2021 2022 2023 2024 
       
Materiële vaste activa 1.214 1.384 1.324 1.324 1.324 
Financiële vaste activa 8 4 - - - 
Vorderingen 414 342 193 193 193 
Liquide middelen 3.513 3.451 3.307 3.592 3.770 
Totaal activa 5.149 5.181 4.824 5.109 5.287 
       
Eigen vermogen 4.245 3.983 3.920 4.205 4.383 
Voorzieningen 358 562 358 358 358 
Vlottende passiva 546 636 546 546 546 
Totaal passiva 5.149 5.181 4.824 5.109 5.287 
      

 
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.   
 
De afname van de vorderingen en het eigen vermogen per 31 december 2022 wordt veroorzaakt door de 
voor elk schoolbestuur verplichte afboeking van de vordering op het ministerie van OCW. Deze vordering 
bedraagt volgens de begroting 2022 € 220.000, in de jaarrekening 2021 is deze bijgesteld naar € 229.000. 
Per 1 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. 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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3.3 FINANCIËLE POSITIE 
 
3.3.1 Kengetallen 
 

 Realisatie Realisatie Begroting/meerjarenraming  
 2020 2021 2022 2023 2024 Signaleringswaarde 
       
Solvabiliteit 2 89% 88% 89% 89% 90% < 0,30 
Liquiditeit 7,2 6,0 6,4 6,9 7,3 < 1,00 
 
Rentabiliteit 5% -5% -6% 5% 3% 

3 jarig < 0  
 2jarig < -5%  
1jarig <-10% 

 

Weerstandsvermogen 74% 62% 60% 63% 70% < 10% 
Huisvestingsratio 4% 4% 3% 4% 4% > 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  
 2020 2021 2021 2022 2023 Signaleringswaarde 
       
1. Criteria OCW       > normatief EV 1) 
Normatief vermogen 1.826 2.158 2.179 2.183 2.222  
Werkelijk publiek vermogen 4.245 3.983 3.920 4.205 4.383  
Mogelijk bovenmatig 2.419 1.825 1.741 2.022 2.161  
Relatief aandeel bovenmatig 57% 46% 44% 48% 49%  
          
2. Criteria PO-Raad          > normatief EV 1) 
Normatief vermogen 2.484 2.764 2.792 2.792 2.792  
Werkelijk publiek vermogen 4.245 3.983 3.920 4.205 4.383  
Mogelijk bovenmatig 1.761 1.219 1.129 1.414 1.592  
Relatief aandeel bovenmatig 41% 31% 29% 34% 36%  
       

1) 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 mln. 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 berekeningsmethodiek van mogelijk bovenmatig publiek 
vermogen toegepast die afwijkt van OCW. Argumenten daarvoor zijn: 
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1. 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 1 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 meerjaren balans 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. 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 
 
Met ingang van 2021 is het aantal kengetallen in het toezichtkader van de inspectie teruggebracht tot de 
twee hierna genoemde kengetallen. Wel wordt het kengetal bovenmatig publiek vermogen nog 
betrokken bij de beoordeling van de financiële positie. 
 
Solvabiliteit 2   
Berekening: (eigen vermogen + voorzieningen) / balanstotaal.  
De solvabiliteit – het vermogen op langere termijn aan verplichtingen te kunnen voldoen – blijft in 
meerjarig perspectief kerngezond. Er zijn voldoende middelen beschikbaar om de komende jaren extra 
te investeren in het 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. 
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Bijlage 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 2021 kenmerkt zich door corona 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 in een 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 vijf 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 tot 1 -8 -2021 : 
Dhr. M.A.J.M. Nelen (voorzitter) 
Dhr. C.G.A. Mattheussens (vicevoorzitter) 
Dhr. P.C.A.M. Etman (lid) 
Dhr. H.N.A.M.  Wouters (lid) 
Mw. A.G.A. van den Nieuwenhof (lid) 
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Vanaf 1-8-2021 
Mw. A.G.A van den Nieuwenhof  (voorzitter) 
Dhr. A.F. Zopfi   (vicevoorzitter) 
Mw. E.M.M. Diepstraten (lid) 
Mw. J. Kliphuis (lid) 
Dhr. H. Nijskens (lid) 
 
De Raad van Toezicht is begin 2021 gestart met de werving van vier nieuwe toezichthouders. Op 31 
augustus 2021 zijn vier leden van de Raad van Toezicht afgetreden vanwege het bereiken van de 
maximale zittingstermijn. Hiervoor in de plaats zijn vier nieuwe leden toegetreden tot de Raad van 
Toezicht. In het najaar van 2021 hebben de voormalig toezichthouders voor een warme overdracht 
gezorgd naar de nieuwe toezichthouders. De huidige Raad van Toezicht heeft inmiddels een nieuw 
rooster van afreden vastgesteld waarbij wordt voorkomen dat in de toekomst drie of meer 
toezichthouders tegelijk af moeten treden vanwege het bereiken van de maximale zittingstermijn.  
 
 
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 het College 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, -hiervoor is samengewerkt met een extern bureau . 
Begroting 2022 en Meerjarenbegroting. 
Goedkeuren van het jaarverslag 2020. 
Bestuur formatieplan 2021-2022. 
Toezicht op doelmatige besteding van de middelen door middel van de voortgangsrapportages. 
Onderzoek naar bovenmatige reserves. 
Maatregelen m.b.t. Covid en lockdown. 
Onderwijskundige ontwikkelingen: o.a. systemisch denken en werken. 
Beleidsbrief 2021-2022. 
Voortgang nieuwbouw Mytylschool Roosendaal en samenwerking Bravis. 
Ontwikkelingen doordecentralisatie huisvesting. 
Functioneringsgesprek directeur-bestuurder; verlofregeling en opvolging. Voor de uitvoering opname 
verlof is advies ingewonnen bij de accountant en een fiscalist.  
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 
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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 2021 plaats, naar tevredenheid van zowel de Raad van Toezicht als van de MR. Het college van 
bestuur voert daarnaast eigenstandig afstemming met de MR. 
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Thema’s van bespreking in de bijeenkomsten van de Raad van Toezicht met de MR waren: 
Het belangrijkste gespreksonderwerp  in 2021 waren de vacatures CvB en leden RvT.  De leden van de 
MR hebben hierover actief overleg gevoerd , ingestemd met de procedures en geparticipeerd in de 
sollicitatiecommissies.  
Daarnaast is gesproken over de toekomstige ontwikkelingen. 
Het Jaarverslag en financieel (meerjaren) beleid en reservepositie 
 
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! 
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Bijlage 5   Jaaroverzicht Medezeggenschapsraad  2021 
  
 

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 2021 uit 6 leden: 3 personeelsleden 
en 3 ouders.  
Personeelsgeleding 
Marijke Remeeus(secretaris) 
Gerryanne van den Berg 
Marianne Groeneveld 
Oudergeleding 
Lizette de Hond (voorzitter) 
Annet Mattheussens  (vacature vanaf okt 2021) 
Inge Kegel/Verbraak 

Behandelde 
thema’s 

De volgende thema’s kwamen aan bod: 
Inhoud van de Schoolgids 
Inzet extra middelen voor verlaging werkdruk  
De hoogte van de (vrijwillige) ouderbijdrage 
Het bestuursformatieplan 2021-2021 
Begroting 2021 
Functiehuis 
Protocol Covid 
Ouderparticipatie 
Systemisch denken en werken 
Schoolplan  
Opstellen profiel/zitting in BAC: nieuwe directeur/bestuurder 
Opstellen profiel/zitting in BAC: nieuwe leden RvT 
Verkiezingen PMR 
Missie/visie van de Mytylschool 
NPO gelden 
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Verleende 
instemmingen/ 
advies 

De MR heeft ingestemd/advies met: 
Schoolgids 2020- 2021 
Ouderbijdrage 2020-2021 
Inzet gelden vermindering werkdruk 
Koersplan onderwijs en ICT 
Reglementen MR 
Statuten MR 
Functiehuis 
Vacature ICT medewerker 
Taakbeleid/werkverdelingsplan 
Bestuursformatieplan 
Schoolplan  
Inzet NPO middelen 
 

Aantal 
vergaderingen 

De MR heeft in 2021 op de volgende data vergaderd: 

13-01-2021  
17-03-2021 
07-04-2021 
19-05-2021 
23-06-2021 
13-07-2021 
15-09-2021 
14-10-2021 
23-11-2021 

 
Overleg met de 
Raad van Toezicht 

 
Op 7 april is overleg geweest met de Raad van Toezicht.  
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Bijlage 6     Jaarverslag Ambulante Begeleiding, Mytylschool Roosendaal 2021 
 
Inleiding: 
De Dienst 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.  
Facturering van de AB-inzet wordt 2 keer per schooljaar gedaan vanuit de mytylschool naar de 
individuele scholen (VO Brabantse Wal), SWV (VO Roosendaal, PO Brabantse Wal) of schoolbesturen (PO 
Roosendaal). 
In 2021 heeft de coronapandemie er meerdere malen voor gezorgd dat afspraken en vooral ook 
teamscholingen, onderzoeken en screeningen verzet moesten worden.  
 
Personele ontwikkeling AB 
Vanaf januari 2021 bestaat het team ambulante begeleiding uit 4 personen, met een omvang van 3,25 
fte. Drie AB-ers maken gebruik van ouderenverlof vanuit de duurzame inzetbaarheid, waardoor de 
praktische inzetbaarheid ongeveer 2,85 fte omvat. 
In dit kalenderjaar heeft AB kunnen voldoen aan de gevraagde inzet vanuit contracten met de 
verschillende samenwerkingsverbanden, schoolbesturen en individuele scholen en meerdere losse 
aanvragen voor ondersteuning. Er zijn geen aanvragen afgewezen wegens onvoldoende AB-capaciteit.  
Wel is er bij AB sprake van zorg over de ontwikkeling m.b.t. vooraf afgesproken inzet, welke lijkt af te 
nemen, en omvang van ‘ad hoc’ vragen voor ondersteuning die toeneemt vanuit scholen/besturen die 
vooraf niets inplannen of afspreken met AB. Met de huidige ontwikkelingen is het moeilijk een 
personeelsbeleid op te zetten waarin behoud van AB-expertise voor regio Roosendaal en Brabantse Wal 
voor de langere termijn gewaarborgd is. 
 
Ontwikkeling in de SWV in relatie tot AB 
Er wordt ambulante begeleiding verzorgd in 4 samenwerkingsverbanden (SWV). Elk SWV heeft zijn eigen 
organisatievorm waarin ze dit mogelijk maken, faciliteren en bekostigen. AB van de mytylschool sluit 
m.b.t. hun inzet daarom contracten of met een SWV (VO Roosendaal en PO Brabantse Wal), soms met 
individuele schoolbesturen (PO Roosendaal) of met individuele scholen (VO Brabantse Wal). 
 
Er is een ontwikkeling zichtbaar van vragen die niet binnen een contract met SWV of schoolbestuur 
vallen, vanuit individuele scholen. Dit betreft meestal vragen voor teamscholing of schoolbrede 
ondersteuning op het gebied van schrijfonderwijs en schrijfvaardigheid. Deze vragen zijn op basis van 
offerte en facturering opgepakt. Bekend is dat een deel van deze vragen nu door deze scholen o.a. 
bekostigd worden vanuit de NPO-gelden.  
Voor een ‘thuiszittende’ leerling van de mytylschool is vanaf september 2021 door AB structurele 
thuisondersteuning gegeven. Hierbij was de betrokken leerkracht van de mytylschool verantwoordelijk 
voor het onderwijsprogramma, doorlopende leerlijn en leerstof (methode, leermiddelen). De AB-er 
zorgde voor een wekelijkse overdracht van de leerstof en uitleg aan leerling en ouders, zodat de leerling 
de gehele week verder aan de slag kon met de leerstof. 
 
SWV PO-Roosendaal: 
Schoolbesturen ontvangen vanuit het SWV budget voor het verlenen van ondersteuning, waarbij ze zelf 
verantwoordelijk zijn voor de invulling en besteding. Elk schoolbestuur heeft hierin, voor inzet van 
ambulante begeleiding/expertise, eigen keuzes gemaakt. Afspraken tussen schoolbesturen en AB over 
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de expertise inzet worden per schooljaar gemaakt. Streven van AB was om dit voor 1 mei afgerond te 
hebben, maar deze deadline is niet gehaald, omdat de betrokken besturen niet tijdig hun gegevens 
hadden m.b.t. de gewenste AB-omvang.  
Contacten tussen de grotere schoolbesturen van het SWV en AB met betrekking tot de inzet van de 
ambulant begeleiders worden door de coördinator AB onderhouden met contactpersonen vanuit de 
schoolbesturen. Er is in 2021 geen direct contact geweest tussen AB en directie van het SWV. 
2 grotere schoolbesturen, Borgesius en OBO, hebben geheel 2021 vaste afspraken voor de omvang AB-
inzet. 
 
Er is enkele keren per schooljaar een overleg tussen de contactpersonen van Borgesius en AB en OBO en 
AB. In dit overleg worden de ontwikkelingen en ambities besproken van de besturen, o.a. meer aandacht 
voor teamontwikkeling van de expertise, komt de tevredenheid van de scholen en het bestuur over AB-
inzet en AB-expertise en is blijvend onderwerp hoe AB-expertise zichtbaar kan blijven/worden bij de 
individuele scholen en intern begeleiders (IB-ers).  
In 2021 zijn de AB-ers aangesloten bij IB-overleg van Borgesius en van OBO om zichzelf te presenteren, 
informatie te geven over hun expertise gebieden, waarbij tevens ruimte was voor intervisie voor actuele 
casussen vanuit de IB-ers. De ambitie is uitgesproken dit jaarlijks minimaal één keer te doen. 
De Waarden heeft de vaste AB-omvang losgelaten per augustus 2021 en dient een aanvraag in op het 
moment dat een school ondersteuning nodig heeft. 
KPO heeft vanaf het loslaten van de verplichte winkelnering geen afspraken vooraf gemaakt. Ze maken 
wel, zij het beperkt, gebruik van losse aanvragen. 
De kleinere schoolbesturen/scholen kunnen wel gebruik maken van AB-expertise op basis van losse 
aanvragen, maar hebben hier in kalenderjaar 2021 geen gebruik van gemaakt. 
In beginsel zijn er 2 AB-ers betrokken in SWV PO Roosendaal. In bijzondere vragen is op basis van 
specifieke expertise een beroep gedaan op een van de andere AB-ers. 
 
Totaal aantal casussen in 2021: 25 individuele casussen, 8 activiteiten die niet gericht waren op 
individuele leerlingen maar op schoolontwikkeling: teamscholing en/of screeningen gehele 
klassen/groepen leerlingen op het gebied van motoriek of grafo-motoriek. 
De begeleiding aan scholen m.b.t. individuele leerlingen varieerde van kortdurend (vanaf 4 uur) tot 
structureel gedurende het (school-)jaar.  
(2020: 37 trajecten voor individuele leerlingen, 3 aanvragen voor begeleiding van een groep, 10 
teamgerichte scholingen/cursussen (scholingen m.n. voor KPO-scholen). 
2019: 89 individuele casussen en 12 teamscholingen (scholingen m.n. voor KPO-scholen). 
 
PO Brabantse Wal 
De begeleidingsomvang voor SWV BW PO  bedroeg vanaf 1 januari 2021 0,6 fte. In augustus is dit iets 
verminderd tot 0,5 fte. Deze 0,5 fte is voor 4 jaar afgesproken, waarbij er een individueel contract is 
opgesteld voor één AB-er. In principe is hiermee één AB-er betrokken in dit SWV. Een tweede AB-er is 
voor een nog lopende casus betrokken en de uren die zij maakt worden onderling geruild met de 
betrokken AB-er. Hierdoor is er enige flexibiliteit in het gebruiken van individuele expertise.  
Overleg m.b.t. afspraken tussen het SWV en AB en AB-inzet zijn door de betrokken AB-er gevoerd met de 
directie van het SWV.  
 
Het samenwerkingsverband PO Brabantse Wal werkt volgens het expertisemodel met een expertiseteam 
waarin gedragswetenschappers, Begeleiders Passend Onderwijs cluster 3, 4 en SBO (de AB-ers dus), een 
kwaliteitsmedewerker, een verbindingsofficier (voor verbinding CJG en SWV) en leerkrachtcoaches 
participeren. De gedragswetenschappers vertegenwoordigen het samenwerkingsverband op de diverse 
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scholen en schakelen de Begeleiders Passend Onderwijs in waar nodig. De gedragswetenschappers kent 
arrangementen of kortdurende ondersteuning toe die door de BPO-ers worden uitgevoerd. De 
begeleiding die de AB-er van de Mytylschool uitvoert ligt allereerst op het gebied van cluster 3 (fysieke 
beperkingen of chronische ziekten) maar ook op gedrags-/werkhoudingsproblematiek of aangepaste 
leerlijnen. Het accent van de begeleiding ligt bij het verbeteren van de expertise van de leerkracht en IB-
er en er wordt door de BPO-er niet mét de leerling gewerkt (wel observatie en onderzoek). 
In schooljaar 2020-2021 was gestart om bij alle scholen de grafo-motorische screening af te nemen bij 
leerlingen van groep 2. Dit is afgerond voor Kerst 2021. Voor deze screeningen is een tweede AB-er op 
basis van facturering betrokken geweest. Er is vanuit een online enquête, ingevuld door de betrokken 
leerkrachten, een uitvoerig evaluatieverslag gemaakt.  
 
Aantal casussen: 45 individuele leerlingen, waarbij de betrokkenheid van de AB-er varieerde van 
kortdurende ondersteuningen van 10 uur tot langdurigere arrangementen (2020: 72 casussen). 
Daarnaast zijn er een aantal teamscholingen en groepsondersteuningen geweest (coaching van 
leerkrachten).  
 
VO Brabantse Wal 
Vanaf 1 januari 2021 ontvangen alle VO-scholen vanuit het SWV een budget voor ondersteuning/zorgen 
en kunnen zij zelf keuzes maken over de inzet hiervan, inclusief inkoop van AB. Hiermee heeft het SWV 
geen directe zeggenschap meer over AB-inzet op de scholen. 
Afspraken over de AB-inzet wordt jaarlijks gemaakt door de bij de school betrokken AB-er in overleg met 
school. De AB-inzet wordt per schooljaar afgesproken. Elke school heeft hiervoor een eigen 
verantwoordelijke contactpersoon (ondersteuningscoördinator, betrokken conrector, MT etc.) waarbij 
de gesprekspartner van de AB-er niet altijd gelijk is aan de uiteindelijk beslisser over inzetomvang.  
Alle scholen, op één na, hebben de begeleidingsomvang het gehele kalenderjaar gelijk gehouden. Op één 
school is de omvang verminderd. Dit zou op basis zijn van verminderd en daardoor onvoldoende budget 
voor de inkoop van 2 dagdelen AB per week. 
Op het Aventurijn en de Kameleon was geen sprake van een vooraf vastgestelde begeleidingsomvang. 
Wel zijn er op afroep 3 casussen opgepakt. 
 
Ook in 2021 is door AB in gesprek met het SWV (trajectbegeleiders) 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 (vaste gekoppelde) AB-er hebben – t.w. 
VSO (Avonturijn, Kameleon), PRO (Kwadrant) en het Moller - gaat inzet van de AB-er mogelijk ten koste 
van de inzet op een andere school. 
Er zijn 3 AB-ers betrokken bij de verschillende scholen in dit SWV. 
AB maakt een jaarverslag/verantwoording, per kalenderjaar, over de ingezette ondersteuning voor dit 
SWV. 
 
Aantal casussen: 121 individuele leerlingen, waarbij de betrokkenheid van de AB-er varieerde van 
eenmalig tot structureel gedurende het (school-)jaar.  
Het aantal casussen in 2019 betrof 120, in 2020 waren er 126 casussen. 
 
VO Roosendaal: 
Geheel 2021 waren er 2 AB-ers betrokken in dit SWV. Door pensionering van een collega per 1 januari 
2021 is op 2 scholen ook per 1 januari een andere AB-er gestart. Het overdrachtstraject hiervoor is in 
november en december van 2020 gedaan, zodat in de begeleiding geen onderbreking was. 
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De begeleidingsovereenkomst met het SWV is onveranderd gebleven. Afspraak is om in schooljaar 2022-
2023 overleg te hebben over de voortgang van AB binnen het 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: 125 individuele leerlingen, waarbij de betrokkenheid van de AB-er varieerde van 
eenmalig tot structureel gedurende het (school-)jaar. 
(2019: 134 casussen, 2020: 128 casussen) 
 
Expertise 
I n 2020 was in het PO ongeveer 50% van de vragen schrijf-gerelateerd (handschriftproblemen) en 
gekoppeld aan individuele leerlingen. Hierin lijkt een verandering zichtbaar. In PO Roosendaal is in 2021 
25% van de vragen gekoppeld aan een individuele leerlingen schrijf-gerelateerd. Bij PO BW is dat 
ongeveer 40% met daarvan ongeveer de helft waarbij de handschriftproblemen secundair zijn (geen 
hoofdprobleem) Ook is er een trend zichtbaar voor teamgerichte ondersteuning door grafo-motorische 
screening, grof-motorische screening (kleuterscreening) en teamscholing. Deze teamscholing is dan vaak 
wel gericht op schrijfontwikkeling. 
Vanuit het PO BW en PO Roosendaal zijn tussen augustus en december 2021 meerdere scholingen en 
teamgerichte activiteiten verzorgd op offerte basis, vaak ook gerelateerd aan 
schrijfontwikkeling/schrijfonderwijs. 
 
Het aantal ziektebeelden van de begeleide leerlingen is zeer divers. In het VO is er sprake van meer dan 
30 verschillende aandoeningen/ziektebeelden. Meerdere aandoeningen komen relatief vaker voor, zoals 
Cerebrale Parese, Niet Aangeboren Hersenletsel, diabetes, belastbaarheidsproblematiek, 
darm/urologische problematiek, DCD/motorische 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 
Vanaf 2021 zijn er nieuwe afspraken gemaakt voor de ondersteuning in het MBO. 
Door vertrek van een AB-er wegens pensionering is deze ondersteuning overgenomen, maar met een 
beperktere urenomvang (in studiejaar 21-22 maximaal 75 uur). Hierdoor zijn er afspraken gemaakt 
tussen AB en MBO dat de AB-er wel expertise inbrengt voor de ondersteuning, maar dat de individuele 
begeleiding van de MBO-student wordt gedaan door de Trajectbegeleider Passend Onderwijs (TPO) van 
het MBO.  
AB is op deze wijze betrokken bij 10 individuele leerlingen/studenten. Er zijn 2 AB-ers betrokken in het 
MBO. 
In meerdere gevallen is de AB-er van de betrokken VO-school betrokken bij de overstap van VO-
leerlingen naar het MBO . Bij de intake op het MBO is dan ook een AB-er betrokken. Dit kan zijn de AB-er 
van de VO-leerling en/of de AB-er die de leerling op het MBO verder ondersteund.  
De meeste leerlingen die al op het VO begeleid werden en ondersteund worden bij de overstap naar het 
MBO, waarin de problematiek en oplossingen/maatregelen worden doorgenomen en vastgesteld 
hebben op het MBO weinig tot geen AB-ondersteuning nodig. De TPO van de opleiding kan dit 
zelfstandig oppakken. Ook lijkt de zelfstandigheid en het oplossingsvermogen van deze 
leerlingen/studenten in hun VO-periode voldoende te zijn ontwikkeld om eventuele problemen binnen 
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de opleiding samen met de TPO-er aan te pakken. Hier is geen nader onderzoek naar gedaan, maar is 
afgeleid uit de beperkte vragen die vanuit deze leerlingen of opleiding aan AB worden gesteld. 
 
 
Professionalisering  
AB-ers hebben in 2021 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 doorgegaan. 
Specificatie van de gevolgde professionaliseringsactiviteiten is opgenomen in het scholingsplan van de 
mytylschool. 
In 2021 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. 
 
Vooruitblik op 2022 
Met de huidige 4 AB-ers is de formatie (nog) passend bij de vaste contracten vanuit de verschillende 
samenwerkingsverbanden. Echter is er een uitbreiding van losse, te factureren vragen voor 
ondersteuning die de beschikbare AB-omvang overstijgt.  Dit wordt nu o.a. opgevangen door individuele 
flexibiliteit, beperktere onderlinge overleg- en intervisiemomenten van AB, zodat we geen ‘nee’ hoeven 
te verkopen. Ook zal er op termijn, binnen één of enkele jaren, door pensionering, AB-omvang vanuit de 
huidige bezetting verloren gaan. 
Er is overleg nodig binnen AB en de mytylschool over de visie op AB en de toekomst van AB als inzetbare 
expertise vanuit de mytylschool. Tevens zal er, aansluitend, met de SWV gesproken moeten worden over 
hun visie en het belang van behoud van de AB-expertise voor scholen en individuele leerlingen. 
 
d.d.: 8 maart 2022 
 
Ben Schapendonk i.s.m. AB-Team Mytylschool Roosendaal 
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Financiële positie 2021

Vergelijkend balansoverzicht

x € 1.000 % x € 1.000 %

Activa

Materiële vaste activa 1.384           26,7% 1.213         23,6%
Financiële vaste activa 4                   0,1% 8                 0,2%
Vorderingen 342               6,6% 414            8,0%
Liquide middelen 3.451           66,6% 3.514         68,2%

5.181           100,0% 5.149         100,0%

Passiva

Eigen vermogen 3.983           76,9% 4.245         82,4%
Voorzieningen 562               10,8% 358            7,0%
Kortlopende schulden 636               12,3% 546            10,6%

5.181           100,0% 5.149         100,0%

2021
31-12

2020
31-12

Ter analyse van de financiële positie dient de volgende opstelling, welke is gebaseerd op de gegevens uit de 
balansen:
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Resultaat

Het resultaat over 2021 bedraagt € 261.078 negatief tegenover € 268.917 positief over 2020. 
De resultaten over beide jaren kunnen als volgt worden samengevat:

Realisatie Begroting Realisatie
2021 2021 2020

x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000
Baten

(Rijks)bijdragen OCW 4.188             4.143             4.069             
Overige overheidsbijdragen 597                669                531                
Overige baten 275                72                  300                
Totaal baten 5.060             4.884             4.900             

Lasten

Personele lasten 4.063             3.924             3.626             
Afschrijvingen 260                173                132                
Overige lasten 981                845                870                
Totaal lasten 5.304             4.942             4.628             

Saldo baten en lasten -244               -58                 272                

Financiële baten en lasten

Financiële baten en lasten -17                 -2                   -3                   

Resultaat baten en lasten -261               -60                 269                
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Kengetallen

Met de kengetallen kan de financiële toestand van de stichting worden beoordeeld en gemeten. 
De kengetallen geven de toestand op 31 december weer, er is dus sprake van een momentopname.

2021 2020

Liquiditeit 5,96           7,19           
(vlottende activa/kortlopende schulden)

Solvabiliteit 1 76,88         82,44         
(eigen vermogen (excl. Voorzieningen) / totaal passiva * 100%)

Solvabiliteit 2 87,73         89,39         
(eigen vermogen (incl. Voorzieningen) / totaal passiva * 100%)

Rentabiliteit -5,16          5,49           
(saldo gewonen bedrijfsvoering / totale baten * 100%)

Weerstandsvermogen 62,07         74,49         
(eigen vermogen -/- materiële vaste activa) / totale rijksbijdragen * 100%

Personele lasten / totale lasten 76,60         78,35         

Materiële lasten / totale lasten 23,40         21,65         

Kapitalisatiefactor 92,43         92,06         
(balanstotaal -/- bw geb&terr) / (totaal baten + fin.baten) * 100%
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B1 Grondslagen voor de jaarrekening

Toelichting op de balans en winst-en-verliesrekening

1.     Algemene toelichting

1.1  Activiteiten 
Stichting R.K. Mytylschool Roosendaal is het bevoegd gezag en de activiteiten bestaan uit het verzorgen van speciaal 
onderwijs in de regio Roosendaal.

1.2 Continuïteit
Het eigen vermogen van Mytylschool Roosendaal bedraagt per 31 december 2021 € 3.983.393.

De in de onderhavige jaarrekening gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn dan ook gebaseerd 
op de veronderstelling van continuïteit van de stichting.

1.3 Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister
Stichting R.K. Mytylschool Roosendaal is feitelijk gevestigd op Gezellelaan 13, 4707 CC te Roosendaal en is ingeschreven bij 
het handelsregister onder nummer 41102659.

1.7 Schattingen
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van jaarrekeningen vormt het bestuur van het bevoegd 
gezag zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen 
bedragen. Deze schattingen worden herzien in de periode van herziening en toekomstige perioden.

1.11 Verbonden partijen
Als verbonden partij worden alle rechtspersonen aangemerkt 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 Stichting R.K. Mytylschool Roosendaal 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.

1.12 Toelichting op het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan 
uit de liquide middelen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit 
operationele activiteiten. 

2.     Algemene grondslagen

2.1 Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de richtlijnen van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs (Rjo), de 
verslaggevingsvoorschriften en bepalingen zoals weergegeven in Boek 2 titel 9 van het Burgerlijk Wetboek en de 
Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (RJ), waaronder Richtlijn 660 Onderwijsinstellingen. 

Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele 
waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. 

2.2 Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het 
voorgaande jaar.

52



3.     Grondslagen voor waardering van activa en passiva

3.2 Materiële vaste activa

Bedrijfsgebouwen en terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of vervaardigingsprijs 
onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur. Op terreinen wordt niet 
afgeschreven. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere waardeverminderingen die op balansdatum worden 
verwacht. Voor de vaststelling of voor een materieel vast actief sprake is van een bijzondere waardevermindering wordt 
verwezen naar betreffende paragraaf.

Overige vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, 
onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere 
waardeverminderingen.

Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van de activa waarop 
de subsidies betrekking hebben.

Voor verplichtingen tot herstel na afloop van het gebruik van het actief (ontmantelingskosten) wordt een voorziening 
getroffen voor het verwachte bedrag op het moment van activering. Dit bedrag wordt verwerkt als onderdeel van de 
boekwaarde van het actief waartegenover voor het gehele bedrag een voorziening wordt gevormd.
Indien grond gekocht is met opstallen, met de intentie de opstallen te slopen of teniet te laten gaan en vervolgens op de 
grond nieuwbouw te realiseren, dan maken de eventuele boekwaarde van de opstallen en de gemaakte sloopkosten deel 
uit van de verkrijgingsprijs van de grond.

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.

3.3 Financiële vaste activa
De onder de financiële activa opgenomen overige vorderingen omvatten waarborgsommen en worden initiëel 
gewaardeerd tegen reële waarde. 

3.4 Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

De stichting beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een bijzondere 
waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van 
het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het individuele actief te bepalen, wordt de 
realiseerbare waarde bepaald van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort. 

Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde; 
de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde. Een bijzonder-
waardeverminderingsverlies wordt direct als last verwerkt in de winst-en-verliesrekening onder gelijktijdige verlaging van 
de boekwaarde van het betreffende actief.

3.6 Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. 
Handelsvorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Als de ontvangst van 
de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald 
aan de hand van de contante waarde van de verwachte ontvangsten en worden er op basis van de effectieve rente rente-
inkomsten ten gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in 
mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

3.8 Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-
courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide 
middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
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3.9 Eigen vermogen
3.9.1 Algemene reserve

De algemene reserve vormt een buffer ter waarborging van de continuïteit van het bevoegd gezag. Deze wordt 
opgebouwd uit de resultaatbestemming van overschotten welke ontstaan uit het verschil tussen de toegerekende baten 
en lasten. In geval van een tekort wordt dit resultaat ten laste van de algemene reserve gebracht. De algemene reserve 
wordt beschouwd als publieke middelen.

3.9.2 Bestemmingsreserve NPO gelden
In 2021 is een bestemmingsreserve (publiek) toegevoegd voor nog te besteden NPO gelden.

3.10 Voorzieningen
3.10.1 Algemeen
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. Pensioenvoorzieningen worden gewaardeerd op basis van actuariële 
grondslagen. De overige voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale 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.

3.10.2 Pensioenvoorziening 
De stichting heeft één pensioenregeling. Dit betreft een Nederlandse regeling welke wordt gefinancierd door afdrachten 
aan pensioenuitvoerders, te weten het bedrijfstakpensioenfonds ABP. De pensioenverplichtingen worden gewaardeerd 
volgens de 'verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering'. In deze benadering wordt de aan de pensioenuitvoerder 
te betalen premie als last in de staat van baten en lasten verantwoord.

De stichting heeft geen verplichtingen tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van tekorten bij ABP, anders dan 
het effect van hogere toekomstige premies. Daarom zijn alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het 
boekjaar verantwoord in de jaarrekening.

Per 31 december 2021 heeft dit pensioenfonds een dekkingsgraad van 110,2%. 

3.10.4 Voorziening jubilea
De voorziening jubilea wordt opgenomen tegen de contante waarde van de verwachte uitkeringen gedurende het 
dienstverband. Bij de berekening van de voorziening wordt onder meer rekening gehouden met de blijfkans. Bij het 
contant maken is de marktrente van hoogwaardige ondernemingsobligaties ad 0% (2020: 1%) als disconteringsvoet 
gehanteerd.

3.10.5 Voorziening groot onderhoud gebouwen

Voor uitgaven voor groot onderhoud van gebouwen wordt een voorziening gevormd om deze lasten gelijkmatig te 
verdelen over een aantal boekjaren. De toevoegingen 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. 
Voor de voorziening groot onderhoud wordt gebruik gemaakt van de overgangsregeling.

3.10.7 Voorziening loondoorbetaling bij ziekte
De voorziening vanwege loondoorbetaling bij ziekte wordt gevormd voor op balansdatum bestaande verplichtingen tot 
het in de toekomst doorbetalen van beloningen aan personeelsleden die op balansdatum naar verwachting blijvend of 
geheel niet in staat zijn om werkzaamheden te verrichten door ziekte of arbeidsongeschiktheid. In deze voorziening zijn 
tevens begrepen eventuele ontslagvergoedingen te betalen aan deze personeelsleden. De voorziening loondoorbetaling 
bij ziekte wordt opgenomen tegen de nominale waarde van de verwachte loondoorbetalingen gedurende het 
dienstverband.
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3.12 Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden 
na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met 
agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.

4.     Grondslagen voor bepaling van het resultaat

4.1 Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden, aan het verslagjaar toe te 
rekenen lasten. De baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop ze betrekking hebben. 
De baten worden verantwoord voor zover zij zijn gerealiseerd. De lasten worden verantwoord wanneer zij kunnen 
worden voorzien

4.2 Rijksbijdragen
Onder de Rijksbijdragen OCW/EZ worden de vergoedingen voor de exploitatie opgenomen verstrekt door het Ministerie 
OCW/EZ. Tevens worden hier de door het samenwerkingsverband ontvangen doorbetalingen van de Rijksbijdrage 
verantwoord. 

De ontvangen (normatieve) Rijksbijdragen en de niet geoormerkte OCW-subsidies (vrij besteedbare doelsubsidies zonder 
verrekeningsclausule) worden in het jaar waarop de toekenningen betrekking hebben volledig verwerkt als bate in de 
staat van baten en lasten. 

Geoormerkte OCW-subsidies met een vrij besteed overschot (doelsubsidies waarbij het overschot geen 
verrekeningsclausule heeft) worden ten gunste van de staat van baten en lasten verantwoord naar rato van de voortgang 
van de gesubsidieerde activiteiten. Het deel van de subsidies waarvoor nog geen activiteiten zijn verricht per balansdatum 
worden verantwoord onder de overlopende passiva. 

Geoormerkte OCW-subsidies (doelsubsidies met verrekeningsclausule) worden ten gunste van de staat van baten en 
lasten verantwoordt in het jaar waarvan de gesubsidieerde lasten komen. Niet bestede middelen worden verantwoord 
onder de overlopende passiva zolang de bestedingstermijn niet is verlopen. Niet bestede middelen worden verantwoord 
onder de kortlopende schulden zodra de bestedingstermijn is verlopen op balansdatum. 

4.3 Overige overheidsbijdragen
Onder de overige overheidsbijdragen worden de vergoedingen opgenomen verstrekt door de Gemeente, Provincie of 
andere overheidsinstellingen. De overige overheidsbijdragen worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze 
betrekking hebben. 

4.4. Overige baten
Onder de overige baten worden de vergoedingen opgenomen die niet verstrekt zijn door het Ministerie van OCW/EZ, 
Gemeenten, Provincies of andere overheidsinstellingen. De overige baten worden toegerekend aan het verslagjaar 
waarop ze betrekking hebben. 

4.5 Personeelsbeloningen
4.5.1 Periodiek betaalbare beloningen
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst-en-verliesrekening 
voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers respectievelijk de belastingautoriteit.

4.5.2 Pensioenen
Stichting R.K. Mytylschool Roosendaal heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. De 
over het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord. Mutaties in de pensioenvoorziening worden ook in 
de winst-en-verliesrekening verwerkt. Zie ook de grondslagen voor waardering van activa en passiva, bij 
Pensioenvoorziening. 

4.6 Afschrijvingen op  materiële vaste activa
Materiële vaste activa worden vanaf het moment van gereedheid voor ingebruikneming afgeschreven over de verwachte 
toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen en vastgoedbeleggingen wordt niet afgeschreven

Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur, dan worden de toekomstige afschrijvingen 
aangepast.

Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.
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4.7 Financiële baten en lasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de 
desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde 
transactiekosten op de ontvangen leningen.

5.1.2 Rente- en kasstroomrisico
Stichting R.K. Mytylschool Roosendaal loopt renterisico over de rentedragende vorderingen (met name onder liquide 
middelen) en rentedragende kortlopende schulden (waaronder schulden aan kredietinstellingen).
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B2 Balans per 31 december 2021

Activa
€ € € €

Vaste Activa

Materiële vaste activa
Gebouwen en terreinen 505.140            637.926            
Inventaris en apparatuur 626.512            574.846            
ICT 205.722            -                        
Leermiddelen 46.802              706                   

1.384.176         1.213.478        

Financiële vaste activa 
Effecten 3.750                8.250                

3.750                8.250                

Vlottende activa

Vorderingen
Ministerie van OCW 229.357            219.938            
Overige vorderingen en overlopende activa 112.357            193.642            

341.714            413.580           

Liquide middelen
Kas 311                   133                   
Tegoeden op bankrekeningen 3.451.136         3.513.312        

3.451.447         3.513.445        

TOTAAL ACTIVA 5.181.088         5.148.753        

2021 2020
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Passiva
€ € € €

Eigen vermogen 
Algemene Reserve 3.931.393         4.244.471        
Bestemmingreserve publiek 52.000              

3.983.393         4.244.471        

Voorzieningen
Onderhoudsvoorziening 253.527            266.013            
Personele voorzieningen 308.210            92.127              

561.737            358.140           

Kortlopende schulden 
Crediteuren 179.619            152.587            
Belastingen en premies sociale verzekeringen 165.490            151.797            
Schulden terzake van pensioenen 54.041              44.695              
Overige kortlopende schulden 99.934              62.566              
Overige overlopende passiva 136.874            134.497            

635.958            546.142           

TOTAAL PASSIVA 5.181.088         5.148.753        

2021 2020
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B3 Staat van Baten en Lasten  2021

Realisatie Begroting Realisatie
2021 2021 2020

€ € €
Baten

(Rijks)bijdragen OCW 4.187.491     4.142.870         4.068.826         
Overige overheidsbijdragen 597.051        668.573            530.920            
Overige baten 274.605        72.000              299.999            

Totaal baten 5.059.147     4.883.443         4.899.745         

Lasten

Personele lasten 4.062.680     3.924.470         3.625.801         
Afschrijvingen 260.071        173.417            131.941            
Huisvestingslasten 166.031        198.700            189.689            
Overige lasten 725.707        566.800            594.570            
Leermiddelen 89.023           79.500              85.659              

Totaal lasten 5.303.512     4.942.887         4.627.660         

Saldo baten en lasten -244.365      -59.444            272.085           

Financiële baten en lasten

Financiële baten -                 -                    31                      
Financiële lasten 16.713           2.000                3.199                

Totaal financiële baten en lasten -16.713         -2.000               -3.168               

Resultaat baten en lasten -261.078       -61.444             268.917            
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B4 Kasstroom 2021

€ € € €
Kasstroom uit operationele activiteiten
Saldo baten en lasten -244.365           272.085            
Aanpassingen voor:
Afschrijvingen 260.071           131.941            
Mutaties voorzieningen 203.597           -82.989             

463.668            48.952              
Verandering in vlottende middelen
 - Vorderingen 71.866             31.846              
 - Kortlopende schulden 89.816             170.832            

161.682            202.678            

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 380.985            523.715            

Ontvangen interest -                   394                   
Betaalde interest -16.713            -3.199               

-16.713             -2.805               

Kasstroom uit operationele activiteiten 364.272            520.910            

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiële vaste activa -430.769         -281.675           
Investeringen financiële vaste activa -                   -                    
Desinvesteringen financiële vaste activa 4.500               -                    

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -426.269           -281.675          

Mutatie liquide middelen -61.998             239.235            

Beginstand liquide middelen 3.513.445        3.274.210         
Mutatie liquide middelen -61.998            239.235            

Eindstand liquide middelen 3.451.447         3.513.445        

2021 2020
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B5 Toelichting op de onderscheiden posten van de balans per 31 december 2021

Activa

Vaste activa
31-12 31-12
2021 2020

€ €
1.2 Materiële vaste activa

Gebouwen en terreinen 505.140                637.926                
Inventaris en apparatuur 626.512                574.846                
ICT 205.722                -                        
Leermiddelen 46.802                  706                        

1.384.176            1.213.478            

Gebouwen en Inventaris Overige materiële
terreinen en apparatuur Vervoermiddelen vaste activa Totaal

Boekwaarde € € € € €
31-12-2020

Aanschafwaarde 1.346.554            799.818                128.334                5.158                    2.279.864            
Cumulatieve afschrijvingen -708.628              -224.972              -128.334              -4.452                   -1.066.386           

637.926                574.846                -                        706                        1.213.478            

Mutaties 2021

Investeringen -                        163.422                219.229                48.118                  430.769                
Afschrijvingen -132.786              -111.756              -13.507                -2.022                   -260.071              
Desinvesteringen -                        -                        -128.334              -                        -128.334              
Afschrijvingen desinvesteringen -                        -                        128.334                -                        128.334                

-132.786              51.666                  205.722                46.096                  170.698                

Boekwaarde 
31-12-2021

Aanschafwaarde 1.346.554            963.240                219.229                53.276                  2.582.299            
Cumulatieve afschrijvingen -841.414              -336.728              -13.507                -6.474                   -1.198.123           

505.140                626.512                205.722                46.802                  1.384.176            

Afschrijvingstermijnen:
Gebouwen en terreinen In verband met de geplande nieuwbouw in 2025/2026 wordt m.i.v. 1-1-2021 versneld afgeschreven

in 5 jaar.
Inventaris en apparatuur 3-5-15 jaar
Vervoermiddelen 10 jaar
Overige mat.vaste activa 8-10 jaar

1.3 Financiële vaste activa 31-12 31-12
2021 2020

€ €

Waarborgsom 3.750                   8.250                   

Boekwaarde Boekwaarde
Omschrijving 1-1-2021 31-12-2021

Waarborgsom 8.250                    -                        -4.500                   3.750                    

8.250                    -                        -4.500                   3.750                    

Mutaties
2021
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Vlottende activa 31-12 31-12
2021 2020

€ €
1.5 Vorderingen

Ministerie van OCW 229.357                219.938                

Overige vorderingen
Samenwerkingsverbanden 62.072                  31.898                  
Gemeente 6.207                    17.809                  
Personeel -                        1.569                    

Totaal overige vorderingen 68.279                  51.276                  

Overige overlopende activa
Vooruitbetaalde kosten 3.619                    8.300                    
Nog te ontvangen 17.492                  -                        
Debiteuren transitoria 22.967                  134.066                

Totaal overlopende activa 44.078                  142.366                

Totaal vorderingen 341.714                413.580                

1.7 Liquide middelen

Kas (vast voorschot) 311                        133                        
Tegoeden op bankrekeningen 3.451.136            3.513.312            

3.451.447            3.513.445            
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Passiva
31-12 31-12
2021 2020

2.1 Eigen vermogen € €

Algemene reserve 3.931.393            4.244.471            
Bestemmingsreserves 52.000                  -                        

3.983.393            4.244.471            

Saldo Resultaat Saldo
31-12-2020 2021 31-12-2021

€ € €

Algemene reserve 4.244.471            -313.078              3.931.393            

Bestemmingsreserves publiek
Bestemmingsreserve NPO gelden -                        52.000                  52.000                  

Totaal bestemmingsreserves -                        52.000                  52.000                  

Totaal eigen vermogen 4.244.471            -261.078              3.983.393            

31-12 31-12
2.2 Voorzieningen 2021 2020

€ €

Onderhoudsvoorziening 253.527                266.013                
Personele voorzieningen 308.210                92.127                  

561.737                358.140                

Saldo Dotatie/vrijval Onttrekking Saldo
31-12-2020 2021 2021 31-12-2021

€ € € €

Onderhoudsvoorziening 266.013                -                        -12.486                253.527                

Overige voorzieningen
Voorziening jubilea 79.687                  -26.564                -5.025                   48.098                  
Voorziening langdurig zieken 12.440                  13.172                  -                        25.612                  
Overige personele voorziening -                        234.500                -                        234.500                

Totaal voorzieningen 358.140                221.108                -17.511                561.737                

De onderhoudsvoorziening betreft een egalisatievoorziening gebaseerd op een meerjaren onderhoudsplan. In verband met de geplande 
nieuwbouw in 2026 is in 2021 geen dotatie voorziening onderhoud meer gedaan.

De voorziening voor Jubilea wordt bij opmaak van de begroting voorafgaand aan het kalenderjaar beoordeeld en berekend op basis van de op 
balansdatum bestaande aanspraken voor de komende tien jaren. Gabaseerd op:
- Leeftijd per medewerker
- Gehele personeelsbestand
- Jaren dienstverband per medewerker
- Omvang dienstbetrekking
- Jubileum bij 25-jarige diensttijd 50% gratificatie,  bij 40-jarige diensttijd 100%
- Gratificatie berekend op individuele salarisgegevens rekening houdend met verwachte gemiddelde salarisstijging op lange termijn en een 
  verdisconteringsvoet.
- Berekening tegen contante waarde
- Rekeninghoudend met een blijfkans.

Overige personele voorziening: betreft  toekomstige personele verplichtingen.

Onderverdeling voorzieningen Kortlopend deel Middenlang deel Langlopend
< 1 jaar 1 - 5 jaar deel > 5 jaar Totaal

€ € € €

Onderhoudsvoorziening -                        253.526                -                        253.526                

Personele voorzieningen
Voorziening jubilea 5.214                    23.228                  19.656                  48.098                  
Voorziening langdurig zieken 19.150                  6.462                    -                        25.612                  
Overige personele voorziening 108.500                126.000                -                        234.500                

Totaal voorzieningen 24.364                  283.216                19.656                  327.236                
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2.4 Kortlopende schulden 31-12 31-12
2021 2020

€ €

Crediteuren 179.619                152.587                
Belastingen en premies sociale verzekeringen 165.490                151.797                
Schulden terzake van pensioenen 54.041                  44.695                  
Overige kortlopende schulden 99.934                  62.566                  
Overlopende passiva 136.874                134.497                

635.958                546.142                

Specificatie overige kortlopende schulden

Vooruitontvangen 12.447                  62.566                  
Afrekening bijdrage vervoer gemeentes 83.231                  -                        
Netto salaris 4.256                    -                        

99.934                  62.566                  

Specificatie overlopende passiva

Vakantiegeld reservering 123.889                110.364                
Overige overlopende passiva 12.985                  24.133                  

136.874                134.497                
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VERANTWOORDING SUBSIDIES (MODEL G)

Bestuur: 75778 Brinnr: 02SZ

G1. Subsidies waarbij het eventueel niet aangewende deel van de subsidie, mits de activiteiten volledig zijn uitgevoerd, 
kan worden besteed aan andere activiteiten waarvoor bekostiging wordt verstrekt

Toewijzing

De activiteiten zijn ultimo 
verslagjaar conform de 

subsidiebeschikking geheel 
Omschrijving Kenmerk Datum uitgevoerd en afgerond
n.v.t.

G2.A. Subsidies die uitsluitend mogen worden aangewend voor het doel waarvoor de subsidie is verstrekt, aflopend per ultimo verslagjaar

Omschrijving Toewijzing Bedrag van
Ontvangen 
t/m vorig

Totale 
subsidiabele 

kosten t/m vorig 
verslagjaar

Saldo per 1 
januari Ontvangen in

Subsidiabele 
kosten in Te verrekenen per 31

Kenmerk Datum de toewijzing verslagjaar verslagjaar verslagjaar verslagjaar verslagjaar december verslagjaar

n.v.t. …..... ….....
totaal -€                                            -€                 -€                       -€             -€                 -€                 -€                                 

G2.B Subsidies die uitsluitend mogen worden aangewend voor het doel waarvoor de subsidie is verstrekt, doorlopend tot in een volgend verslagjaar

Omschrijving Toewijzing Bedrag van
Ontvangen 
t/m vorig

Totale 
subsidiabele 

kosten t/m vorig 
verslagjaar

Saldo per 1 
januari Ontvangen in

Subsidiabele 
kosten in Te verrekenen per 31

Kenmerk Datum de toewijzing verslagjaar verslagjaar verslagjaar verslagjaar verslagjaar december verslagjaar

n.v.t. …..... …....
totaal -€                                            -€                 -€                       -€             -€                 -€                 -€                                 
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Gebeurtenissen na balansdatum

Er hebben geen relevante gebeurtenissen na balansdatum plaatsgevonden.
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B6 Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen 

Het bestuur heeft de volgende niet uit de balans blijkende rechten:

Periode Bedrag per maand Bedrag per jaar
1 Ziekenhuis Bravis verhuurovereenkomst 1-1-2005 tm 1-8-2024 3.484                          41.803                        
2 Jeugdzorg 1-1-2018 tm 31-12-2021 10.098                        121.170                     
3 SWV PO 3001 Ambulant begeleiders 1-8-2019 tm 1-8-2021 7.628                          91.532                        

Het bestuur heeft de volgende niet uit de balans blijkende verplichtingen:

Periode Bedrag per maand Bedrag per jaar
Ziekenhuis Bravis dienstverlening 1-1-2005 tm 1-8-2024                           8.801                      105.615 
Konica Minolta P16438-004 1-10-2018 tm 30-9-2024 727                             8.724                          
Hofkens schoonmaak 1-1-2019 tm 31-12-2022 5.095                          61.140                        
Taxi Goverde (Raamovereenkomst) 1-8-2019 tm 31-7-2022 31.750                        380.994                     
ONS Onderwijsbureau 1-1-2021 tm 31-12-2022 4.638                          55.658                        
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B7 Toelichting op de onderscheiden posten van de staat van baten en lasten 2021

Baten

Realisatie Begroting Realisatie
2021 2021 2020

€ € €

3.1 (Rijks)bijdragen Ministerie van OCW

Rijksbijdrage lumpsum 3.1.1 3.186.188        3.152.911         3.026.099         
Rijksbijdragen MI 3.1.1 345.905           346.550            336.692            
Rijksbijdragen P&A-beleid 3.1.1 141.954           134.692            110.716            
Prestatiebox 3.1.2 15.910              26.096              24.380              
Rijksbijdrage leerlingen met EMB 168.295           172.621            145.021            
Aanvullende en bijzondere bekostiging PO 3.1.2 -                    -                    27.836              
Rijksbijdragen NPO gelden 77.608              -                    -                     
Rijksbijdragen overig 5.400                -                    -                     
Doorbetalingen Rijksbijdragen SWV 3.1.4 246.231           310.000            398.082            

Totaal (Rijks)bijdrage Ministerie van OCW 4.187.491        4.142.870         4.068.826         

3.2 Overige overheidsbijdragen

Gemeentelijke bijdragen 3.2.1 597.051           668.573           530.920            

Totaal overige overheidsbijdragen 597.051           668.573           530.920            

3.5 Overige baten

Verhuur onroerende zaken 3.5.1 50.982              51.000              56.700              
Detachering personeel 3.5.2 204.990           20.000              137.017            
Ouderbijdrage 3.5.5 89                     -                    8.203                
Overige 3.5.6 18.544              1.000                98.079              

Totaal overige baten 274.605           72.000              299.999            
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Lasten

Realisatie Begroting Realisatie
2021 2021 2020

€ € €

4.1 Personele lasten

Lonen en salarissen 3.502.677        3.556.470         3.532.524         
Inhuur derden 119.799           140.000            147.939            
Dotatie/vrijval personele voorzieningen 221.108           3.000                -107.296           
Nascholing 49.844              165.000            37.920              
Reis- en verblijfskosten 50.173              500                   -                     
Kantinekosten 15.408              22.000              15.644              
Representatiekosten personeel 25.966              -                    -                     
Arbodienst 23.555              25.000              35.967              
Overige 71.156              30.000              22.222              

4.079.686        3.941.970         3.684.920         
Uitkeringen Vervangingsfonds (-/-) -                    -                    -34.780             
Overige uitkeringen (-/-) -17.006            -17.500             -24.339             

Totaal personele lasten 4.062.680        3.924.470         3.625.801         

Specificatie Lonen en salarissen

Salariskosten 2.602.211        3.556.470         2.684.867         
Sociale lasten 383.414           -                    375.713            
Premies Participatiefonds 78.921              -                    99.558              
Premies Vervangingsfonds 1.235                -                    3.292                
Pensioenlasten 436.896           -                    369.094            

3.502.677        3.556.470         3.532.524         

Aantal fte's
FTE's 2021 FTE's 2020

OP 23,620              24,050              
OOP 26,380              25,530              
DIR 1,880                1,880                

51,880              51,460              

4.2 Afschrijvingslasten Realisatie Begroting Realisatie
2021 2021 2020

€ € €

Gebouwen 132.786           70.000             64.804              
Inventaris en apparatuur 111.756           77.965             64.084              
Vervoermiddelen 13.507             25.000             2.673                
Overige materiële vaste activa 2.022               452                   380                   

Totaal afschrijvingslasten 260.071           173.417           131.941            

69



    

Realisatie Begroting Realisatie
2021 2021 2020

€ € €
4.3 Huisvestingslasten

Onderhoud 18.621             25.000             21.079              
Energie en water 58.971             40.500             46.063              
Schoonmaakkosten 76.721             63.100             57.071              
Heffingen 7.865               10.000             7.832                
Onderhoudsvoorziening dotatie / vrijval (-/-) -                        55.000             55.000              
Overige huisvestingslasten 3.853               5.100                2.644                

Totaal huisvestingslasten 166.031           198.700           189.689            

4.4 Overige lasten

Administratie en beheer 110.284           55.000              53.351              
Accountantskosten 17.116              7.000                10.696              
Bestuurs-/management ondersteuning 46.031              40.000              33.482              
Kosten bovenschools/bestuur 9.799                5.000                7.000                
Kosten PR 40.337              7.000                8.390                
Telefoon- en portokosten e.d. 10.881              9.500                9.040                
Kantoorbenodigdheden / reprokosten 12.666              15.200              11.178              
Contributies/documentatie 8.890                5.000                4.941                
Verzekeringen 6.615                6.500                2.602                
Culturele vorming 7.963                7.000                3.326                
Representatiekosten 5.774                12.000              20.404              
Leerlingenvervoer / kosten eigen vervoermiddelen 425.958           367.000            405.591            
Overige instellingslasten 23.393              30.600              24.569              

Totaal overige instellingslasten 725.707           566.800            594.570            

Accountantshonoraria

Controle van de jaarrekening boekjaar 12.450              7.000                10.696              
Controle van de jaarrekening voorgaand boekjaar (restant) -                    -                    -                     
Overige accountantskosten 4.666                -                    -                     

17.116              7.000                10.696              

4.4 Leermiddelen

Leer- en hulpmiddelen 84.696             78.500             80.323              
Inventaris en apparatuur 4.327               1.000                5.336                

Totaal leermiddelen 89.023             79.500             85.659              
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Realisatie Begroting Realisatie
2021 2021 2020

€ € €

5. Financiële baten en lasten

Financiële baten
Rentebaten -                    -                    31                      
Financiële lasten
Rentelasten 16.713              2.000                3.199                

Totaal financiële baten en lasten -16.713            -2.000               -3.168               
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WNT-verantwoording 2021 Stichting Mytylschool Roosendaal

De WNT is van toepassing op Stichting Mytylschool Roosendaal.

Het totaal aantal complexiteitspunten voor de Stichting Mytylschool Roosendaal is 5.
(zie onderstaand de berekening)

1. Bezoldiging topfunctionarissen
1a. Leidinggevende topfunctionarissen, gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende

topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling.

Gegevens 2021
Bedragen x € 1 GJJ Kusters

Functiegegevens
Voorzitter College van 

Bestuur
Aanvang en einde functievervulling in 2021 01/01-31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1,00
Dienstbetrekking ja

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen € 116.216
Beloningen betaalbaar op termijn € 18.986
Bezoldiging 2021 € 135.202

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum € 138.000

Onverschuldigd betaald bedrag en nog niet terugontvangen bedrag N.v.t
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling N.v.t

Gegevens 2020
Bedragen x € 1 GJJ Kusters

Functiegegevens
Voorzitter College van 

Bestuur
Aanvang en einde functievervulling in 2020 01/01-31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1,00
Dienstbetrekking ja

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen € 94.706
Beloningen betaalbaar op termijn € 17.379
Bezoldiging 2020 € 112.085

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum € 132.000

Het voor Stichting Mytylschool Roosendaal toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2021 € 138.000.
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1d. Topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder

Naam Topfunctionaris Functie
MJAM Nelen (1-1-2021 tm 31-7-2021) voorzitter
AGA vd Nieuwenhof-Vleeshouwers  (1-8-2021 tm 31-12-2021) voorzitter
CGA Matheusen  (1-1-2021 tm 31-7-2021) Lid
PCAM Etman  (1-1-2021 tm 31-7-2021) Lid
HNAM Wouters  (1-1-2021 tm 31-7-2021) Lid
AGA vd Nieuwenhof-Vleeshouwers  (1-1-2021 tm 31-7-2021) Lid
AF Zopfi  (1-8-2021 tm 31-12-2021) Lid
EMM Diepstraten  (1-8-2021 tm 31-12-2021) Lid
HA Nijskens  (1-8-2021 tm 31-12-2021) Lid
J Kliphuis  (1-8-2021 tm 31-12-2021) Lid

Complexiteitspunten
Complexiteitspunten gemiddelde totale baten 2
Complexiteitspunten gemiddeld aantal leerlingen, deelnemers of studenten 1
Complexiteitspunten gewogen aantal onderwijssoorten of sectoren 2

Totaal aantal complexiteitspunten 5
Bezoldigingsklasse B
Bezoldigingsmaximum 138.000                         

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking
die in 2021 een bezoldiging boven het individueel toepasselijk drempelbedrag hebben ontvangen.
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(Voorstel) bestemming resultaat baten en lasten

De verdeling van het exploitatiesaldo over 2021 is vooruitlopend op de goedkeuring door het bestuur 
al in deze jaarrekening verwerkt.

Overeenkomstig de wettelijke bepalingen is het negatieve resultaat ad. € 261.078  over 2021 als volgt verdeeld:

€
Algemene reserve -313.078   
Bestemmingsreserve NPO gelden 52.000       

-261.078   
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E Overzicht verbonden partijen

Verbonden partij, minderheidsdeelneming

Statutaire naam Juridische Statutaire Code 
vorm zetel activiteiten *

Stichting Passendonderwijs Brabantse Wal PO Stichting Bergen op Zoom 4
Stichting Samenwerkingsverband Roosendaal-Moeraijk Stichting RSV Breda Stichting Roosendaal 4
Stichting RSV Breda Stichting Oosterhout 4
Stichting Passendonderwijs Brabantse Wal VO Stichting Bergen op Zoom 4
Stichting Samenwerkingsverband VO Roosendaal e.o. Stichting Roosendaal 4
Stichting Samenwerkingsverband PO Langstraat Heusden Altena Stichting Kind op 1 Stichting Kaatsheuvel 4
Stichting Kind op 1 Stichting Goes 4
Reformatorisch Samenwerkingsverband PO Stichting Ridderkerk 4

* Code activiteiten: 1. contractonderwijs 
2. contractonderzoek
3. onroerende zaken
4. overige
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C1 Controleverklaring
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D1 Gegevens rechtspersoon per 31-12-2021

* Bestuursnummer 75778
* Naam en adres van de instelling Stichting R.K. Mytylschool

Gezellelaan 13
4707 CC Roosendaal

* Telefoonnummer 0165-558200
* E-mailadres info@mytylschoolroosendaal.nl
* Internetsite www.mytylschoolroosendaal.nl

Kamer van Koophandel 41102659
* Contactpersoon jaarverslag Stichting ONS Onderwijsbureau, dhr E.V. Cools
* Telefoonnummer contactpersoon 088-8504771
* E-mailadres contactpersoon e.cools@onsonderwijsbureau.nl
* Administratiekantoor ONS Onderwijsbureau

AK-nummer 401

* Brin-nummer + NAW gegevens school 02SZ
Stichting R.K. Mytylschool
Gezellelaan 13
4707 CC Roosendaal
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