Next level school, een bottum up beweging ….. van werkdruk naar
werkplezier
……

Jaarverslag 2018
Openbaar Primair Onderwijs Terschelling
Toekomstgericht onderwijs vanuit vertrouwen in de
talenten van ieder kind

Het financiële plaatje in een quickview

Begroting

Realisatie

Verschil

Baten
1.535.505

Baten
1.680.963

Baten
145.500

Lasten
1.543.956

Lasten
1.627.119

Lasten
86.163

Resultaat
449

Resultaat
62.735

Resultaat
62.286
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Verklaring van de verschillen
Hogere baten
- Bekostigingsvariabelen op basis van de CAO zijn positief bijgesteld.
- Toevoeging van middelen uit akkoord werkdrukverlaging
- Verhoging kleine scholentoeslag
- Gemeentelijke subsidies vanuit het Onderwijs Achterstanden Beleid

Hogere lasten
- Meer personeel ingezet (werkdrukverlaging)
- Extra investering in ICT (laptops)
- Extra investering leermiddelen

Toekomstige inzet positief resultaat en reserves
- Aanstelling zij-instromer boven de formatie
- Verhoging nascholingsbudget (professionalisering teamleden)
- ICT

2017

2018

weerstandsvermogen
30%

liquiditeit
3,3

Kengetallen
OOT (PO
én VO)

rentabiliteit
- 3%

Gewenste norm:
Weerstandsvermogen tussen 10 en 40
Solvabiliteit > 25%
Liquiditeit minimaal > 1,5

weerstandsvermogen
30%

solvabiliteit
80%

liquiditeit
2,87

Kengetallen
OOT (PO én
VO)

rentabiliteit
2%

solvabiliteit
77%

Exploitatie

Realisatie 2018

Begroting 2018

Baten
1.551.223

1.448.121

105.657

77.948

24.083

9.436

1.344.099

1.234.322

38.156

30.475

-Huisvestingslasten

113.446

118.364

- Overige lasten

131.148

160.795

- Rijksbijdragen
- Overige
overheidsbijdragen
- Overige baten

Lasten
- Personeelslasten
- Afschrijvingen

2017

2018

185 leerlingen

186 leerlingen

11,69 fte leraren en 2,56 ondersteuners
16 personen en 5 personen

12,39 leraren en 2,89 ondersteuners
19 personen en 6 personen

15,97 leerlingen per leraar

15,02 leerlingen per leraar
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Behaalde doelen Next Level School

Leerkrachten ontwikkelen op hun school leuker en betekenisvoller onderwijs waardoor leerlingen beter worden
voorbereid op een gelukkige en succesvolle toekomst.
- Kind
beter voorbereid op een succesvolle en gelukkige toekomst (obs ’t Jok: “focus is de toekomst
van het kind, het onderwijs wordt daarop ingericht. Ieder kind mag er met haar/zijn talenten zijn en doet er
toe.” )
- Leerkracht

een leukere en zinvollere baan

-Team
samen in regie voor de school en haar onderwijs (Prinses Margrietschool:”Samen
verantwoordelijk voor de ontwikkeling en dat leidt tot leerlingen die beter zijn voorbereid op hun toekomst.”)
- School
een eigentijdse en professionele uitstraling (’t Hunnighouwersgat: “Wij willen graag
samen in regie zijn en zijn op weg naar... We gaan uit van vertrouwen, voorop staat een open houding en
gemotiveerd werken aan de ontwikkeling van ’t Hunnighouwersgat als Next Level school met het IPC concept.”)
- Netwerk

•

leerkrachten die met elkaar betekenisvol onderwijs realiseren

Plannen voor 2019-2020

Professionalisering schoolniveau
Kansrijk combineren in de onderbouw
IPC
Werken met het IEP leerlingvolgsysteem

Regieversterkend handelen
en regieversterkend leiderschap

CAO
Werken volgens het werkverdelingsplan

Actieve inzet leraren L11 (specialisatie
rekenen, taal/lezen, gedrag, leraarcoach,
vakleraar Engels)

Next Level
Verdere uitvoering schoolspecifieke Next
Levelplannen (zie schoolplannen op de
websites van de scholen)

Actieve deelname van directies en
teamleden aan de Next
Levelbijeenkomsten
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Samen voor hún
toekomst!!!

