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1. Inleiding

Aanbieding

Cadans Primair te Sint-Michielsgestel biedt u hierbij het Rapport inzake de Jaarstukken 2020

over de periode 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020 aan.

De jaarrekening bestaat onder meer uit een balans per 31 december 2020 

en een staat van baten en lasten over de periode 1 januari tot en met 31 december 2020, 

welke beide zijn voorzien van de nodige specificaties en toelichtingen. Het Jaarverslag en

de Overige gegevens completeren de jaarstukken.

Jaarverslag

Het jaarverslag is achteraan opgenomen in dit jaarrapport.
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Financiële positie

Ter analyse van de financiële positie dient de volgende opstelling, welke is gebaseerd op de 

gegevens uit de balans:

€ % € %

1 Activa

1.2 Materiële vaste activa 10.887.504 63,9 10.903.561 65,1

1.3 Financiële vaste activa 0 0,0 0 0,0

1.5 Vorderingen 1.089.468 6,4 1.116.411 6,7

1.7 Liquide middelen 5.055.886 29,7 4.731.267 28,2

Totaal activa 17.032.859 100,0 16.751.239 100,0

2 Passiva

2.1 Eigen vermogen 8.999.503 52,8 8.573.873 51,2

2.2 Voorzieningen 266.149 1,6 268.393 1,6

2.3 Langlopende schulden 5.747.564 33,7 6.008.817 35,9

2.4 Kortlopende schulden 2.019.642 11,9 1.900.155 11,3

Totaal passiva 17.032.859 100,0 16.751.239 100,0

31-12-2020 31-12-2019
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Resultaat

Het nettoresultaat over 2020 bedraagt: € 425.629

Het nettoresultaat over 2019 bedraagt: € 1.338.222

De nettoresultaten over beide jaren kunnen als volgt worden samengevat:

Realisatie Begroot Realisatie

2020 2020 2019

€ € €

3 Baten  

3.1 Rijksbijdragen 16.780.403 16.182.006 16.482.075

3.2 Overige overheidsbijdragen 910.990 960.846 973.236

3.5 Overige baten 414.392 323.220 416.990

Totaal baten 18.105.785 17.466.072 17.872.301

4 Lasten

4.1 Personeelslasten 14.139.785 13.883.277 13.099.370

4.2 Afschrijvingslasten 766.953 891.579 749.273

4.3 Huisvestingslasten 1.283.375 1.157.515 1.078.997

4.4 Overige lasten 1.336.847 1.273.627 1.445.803

Totaal lasten 17.526.960 17.205.998 16.373.443

Saldo baten en lasten 578.824 260.074 1.498.858

5 Financiële baten en lasten -153.195 -151.000 -160.636

Resultaat 425.629 109.074 1.338.222
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2. Jaarrekening

Algemene toelichting

Activiteiten

Cadans Primair is het bevoegd gezag van 12 basisscholen en de activiteiten bestaan uit het verzorgen

van primair onderwijs in Sint-Michielsgestel, Den Dungen, Berlicum, Middelrode en Gemonde,

Biezenmortel, Esch, Haaren en Helvoirt.

Vestingsadres

Cadans Primair is gevestigd op Schildershof 1a, 5271 BM in Sint-Michielsgestel en is ingeschreven bij het

handelsregister onder nummer 41080012. Cadans Primair is een stichting voor katholiek en 

interconfessioneel primair onderwijs.

Schattingen

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de

leiding van Cadans Primair zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen

zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel

2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief

de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende 

jaarrekeningposten.

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 

Cadans Primair 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. 

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. 

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de bepalingen opgenomen in de Ministeriele

Richtlijn jaarverslaggeving onderwijs. Hierbij wordt aansluiting gezocht bij de bepalingen van 

Boek 2 titel 9 van het Burgerlijk Wetboek en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving waaronder

Richtlijn 660 Onderwijsinstellingen.
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De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van

de verkrijgingsprijs. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders

wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen de verkrijgingsprijs.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden

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

verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen

indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

De in de jaarrekening opgenomen bedragen luiden in hele Euro's.

Vergelijking met voorgaand jaar

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

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

verantwoordingsjaar.

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten 

opzichte van het voorgaande jaar.

Verwerking kosten van groot onderhoud

Met ingang van 31 december 2016 worden de kosten van groot onderhoud geactiveerd en 

afgeschreven op basis van de componentenmethode. In afwachting van de definitieve 

regelgeving is besloten om deze systematiek te blijven volgen.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs onder aftrek van eventuele

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

bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische

levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening

houdend met een eventuele residuwaarde.

Gebouwen zijn gewaardeerd op vervaardigingsprijs waarbij interne kosten en betaalde rente onderdeel

zijn van deze vervaardigingsprijs.

Groot onderhoud wordt volgens de componentenmethode geïnvesteerd en afgeschreven.

Er wordt afgeschreven vanaf het moment van aanschaf.
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Er wordt een activeringsgrens gehanteerd van € 500, investeringen onder de € 500 worden rechtstreeks

ten laste van het resultaat gebracht. Op terreinen wordt niet afgeschreven.

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

berust bij het schoolbestuur. Het economische en juridisch eigendom van de gebouwen Ellips en 

Immenkorf ligt in handen van Cadans Primair. In het gebouw Ellips is basisschool Touwladder gevestigd.

In het gebouw Immenkorf is basisschool Fonkel gevestigd.

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.

Vorderingen

De vorderingen worden opgenomen tegen de reële waarde, voor zover noodzakelijk onder aftrek 

van een voorziening voor het risico van oninbaarheid.

Liquide middelen

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

beschikking van het bestuur en worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Algemene reserve

De algemene reserve betreft een buffer ter waarborging van de continuiteit van het bevoegd gezag

en wordt opgebouwd uit resultaatbestemming van overschotten welke ontstaan uit het verschil 

tussen de toegerekende baten en werkelijk gemaakte lasten. In geval van een tekort wordt dit resultaat

ten laste van de algemene reserve gebracht.

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

in de toelichting op de balans.

Bestemmingsreserve bouw

In 2016 is er een bestemmingsreserve gevormd voor de bouw van de 2 schoolgebouwen

die Cadans Primair in eigen beheer bouwt / heeft gebouwd. De bestemmingsreserve bestaat uit

het saldo van de baten en lasten m.b.t. de bouw.
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Bestemmingsreserve onderhoud

Jaarlijks wordt er een bedrag in de bestemmingsreserve onderhoud geplaatst. Dit bedrag is 

afgeleid van het verschil tussen de systematiek van doteren aan de voorziening onderhoud 

(jaarlijks € 470.000) en de systematiek van activeren en afschrijven.

In 2020 worden de volgende bedragen toegevoegd aan deze reserve:

* bestemmingsreserve onderhoud 2020 (hierin stond al € 250.000): € 126.779

* bestemmingsreserve onderhoud 2021: € 283.000

* bestemmingsreserve onderhoud 2022: € 259.557

Bestemmingsreserve loonkosten 2020

In februari 2020 ontvingen alle medewerkers eenmalig € 875 per fte en 1/3 van het maandsalaris van 

januari 2020. Inkomsten hiervoor waren in 2019 al ontvangen, deze inkomsten zijn in een 

bestemmingsreserve opgenomen. Deze bestemmingsreserve loopt in 2020 leeg.

Bestemmingsreserve zij-instroom leerlingen en innovatie

De bestemmingsreserve zij-instroom leerlingen is gecreerd om extra kosten i.v.m. zij-instroom van

leerlingen op te kunnen vangen. Daarnaast is er een bestemmingsreserve gevormd voor innovatie.

Voorzieningen

De voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare verplichtingen die op balansdatum 

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

hoogte redelijkerwijs geschat kan worden en voor zover deze verplichtingen en risico's niet op activa

in mindering zijn gebracht. Eveneens worden voorzieningen gevormd voor verliezen die naar 

waarschijnlijkheid in de toekomst zullen worden geboekt, maar die voortkomen uit risico's die op 

balansdatum aanwezig zijn.

Voorzieningen kunnen worden gevormd ter egalisatie van kosten, waarbij een deel van de in de 

toekomst te verwachte uitgaven zijn oorsprong heeft voor balansdatum.

Voorziening jubileum

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

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

indiensttreding / een fictieve indiensttredings van 20 jaar, blijfkanspercentage en een uitkering bij

25 en 40-jarig jubileum conform de CAO. De voorziening is gewaardeerd tegen contante waarde,

de discontovoet bedraagt 1%.

In 2019 is het format van de PO-raad gehanteerd voor de berekening van de voorziening jubilea.

Deze berekening wijkt af van voorgaande jaren. De impact van deze wijziging is ongeveer € 50.000.

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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Voorziening Duurzame inzetbaarheid

In de CAO 2018 – 2019 is een persoonlijk budget opgenomen van 40 uur voor elke medewerker 

en een aanvullend budget van 130 uur  voor medewerkers vanaf 57 jaar. Deze uren kunnen ook 

gespaard worden. Het bevoegd gezag heeft een inschatting gemaakt in hoeverre gespaarde 

uren tot uitgaven zullen gaan leiden. Voor deze inschatting is een voorziening opgenomen, 

welke is gevormd tegen de nominale waarde van de toekomstige uitbetalingen. 

Langlopende schulden

Opgenomen rentedragende leningen en schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd 

tegen reële waarde. Vervolgwaardering vindt plaats tegen geamortiseerde kostprijs.

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar en worden

gewaardeerd tegen de reële waarde.

Grondslagen voor de resultaatbepaling

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 deze betrekking hebben. 

Rijksbijdragen OCW

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) rijksbijdrage 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 besteedbaar 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 waar nog

geen activiteiten voor 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 verantwoord in het jaar ten laste waarvan de gesubsidieerde lasten komen.

Niet bestede middelen worden verantwoord onder de overlopende passiva zolang de bestedings- 

termijn nog niet is verlopen. Niet bestede middelen worden verantwoord onder de kortlopende

schulden zodra de bestedingstermijn is verlopen op balansdatum.

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. 
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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. 

Personele lasten

Onder de personele lasten worden de lasten opgenomen van de personeelsleden die in dienst zijn

van de rechtspersoon, alsmede de overige personele lasten die betrekking hebben op o.a. het 

inhuren van extra personeel, scholingskosten, bedrijfsgezondheidszorg, etc.

Cadans Primair heeft voor haar werknemers een toegezegd-pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking 

komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat is 

gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen

heeft opgebouwd bij Cadans Primair. 

De verplichtingen, welke voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij

het bedrijfstakpensioenfonds ABP. Cadans Primair betaald hiervoor premies waarvan de helft door de 

werkgever wordt betaald en de helft door de werknemer.

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

pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen)

dit toelaat. 

Naar de stand van ultimo december 2020 is de dekkingsgraad van het pensioenfonds 93,2 % 

(bron: website www.abp.nl, d.d. 21-01-2021). 

Cadans Primair heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een 

tekort bij het pensioenfonds, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Cadans Primair heeft 

daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening 

verantwoord.
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Afschrijvingen

De afschrijvingen zijn gerelateerd aan de aanschafwaarde van de desbetreffende immateriële en 

materiële vaste activa. Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode op basis van de 

geschatte levensduur. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van aanschaf.

Aantal jaar

Gebouwen en verbouwingen 40

Gebouwen en verbouwingen 50

Machines en installaties 10

Terreinen 15

Meubilair 25

Leermethoden 9

Leermethoden 8

Duurzame apparatuur 8

Duurzame apparatuur 5

ICT-apparatuur bestuurskantoor / scholen 5

ICT-apparatuur bestuurskantoor / scholen 3

Groot onderhoud 1

Groot onderhoud 2

Groot onderhoud 3

Groot onderhoud 5

Groot onderhoud 7

Groot onderhoud 10

Groot onderhoud 15

Groot onderhoud 20

Op terreinen wordt niet afgeschreven

Financiële baten en lasten

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten

en -lasten van uitgegeven en ontvangen leningen.

Financiele instrumenten en risicobeheersing

Cadans Primair loopt renterisico over de rentedragende vorderingen (met name onder 

financiële vaste activa, effecten en liquide middelen) en rentedragende langlopende en 

kortlopende schulden (waaronder schulden aan kredietinstellingen).
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Financiële kengetallen

2020 2019

Solvabiliteit 1 53% 51%

Solvabiliteit 2 54% 53%

Liquiditeit 3,04 3,08

Rentabiliteit (%) 2,35% 7,49%

Kapitalisatiefactor (%) 48% 46%

Weerstandsvermogen (%) 50% 48%

Signaleringswaarde eigen vermogen 10.111.008 9.899.539

Werkelijk eigen vermogen 8.999.203 8.573.573

Verhouding kosten personeel / materieel 81% 80%

Totale baten 18.105.785 17.872.301

Solvabiliteit 1

Eigen vermogen / balanstotaal

Solvabiliteit 2

(Eigen vermogen + voorzieningen) / balanstotaal

Liquiditeit

(Vorderingen + liquide middelen) / kortlopende schulden

Rentabiliteit

Resultaat / totale baten (inclusief financiële baten)

Balanstotaal (exclusief gebouwen)/ totale baten (inclusief financiële baten)

Weerstandvermogen

Eigen vermogen / totale baten (inclusief financiele baten)

Signaleringswaarde eigen vermogen

Aanschafwaarde gebouwen * 0,5 * 1,27 + 0,05 * totale baten + boekwaarde 

overige materiele vaste activa
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Balans per 31 december na resultaatbestemming

Vergelijkend balansoverzicht

€ € € €

ACTIVA

Vaste activa

Immateriële vaste activa 0 0

Materiële vaste activa

Gebouwen en terreinen 8.348.521 8.459.807

Inventaris en apparatuur 2.012.645 1.998.019

Leermiddelen 526.338 445.735

In uitvoering

10.887.504 10.903.561

Financiële vaste activa 0 0

Totaal vaste activa 10.887.504 10.903.561

Vlottende activa

Voorraden 0 0

Vorderingen

Debiteuren 4.833 28.018

Ministerie van OCW 747.401 700.472

Overige overheden 16.286 106.698

Overige vorderingen 153.962 111.787

Overlopende activa 166.987 169.437

1.089.468 1.116.411

Liquide middelen 5.055.886 4.731.267

Totaal vlottende activa 6.145.354 5.847.678

Totaal activa 17.032.859 16.751.239

31-12-201931-12-2020
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€ € € €

PASSIVA

Eigen vermogen 8.999.503 8.573.873

Voorzieningen

Personele voorzieningen 266.149 268.393

Voorziening onderhoud 0 0

266.149 268.393

Langlopende schulden

5.747.564 6.008.817

Kortlopende schulden

Crediteuren 160.805 185.485

Belastingen/premies sociale verzekering 574.554 506.533

Schulden terzake van pensioenen 178.738 169.371

Overige kortlopende schulden 478.507 510.833

Overlopende passiva 627.039 527.933

2.019.642 1.900.155

Totaal passiva 17.032.859 16.751.239

31-12-201931-12-2020
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Staat van baten en lasten over 2020

Realisatie Begroot Realisatie

2020 2020 2019

€ € €

3 Baten  

3.1 Rijksbijdragen 16.780.403 16.182.006 16.482.075

3.2 Overige overheidsbijdragen 910.990 960.846 973.236

3.5 Overige baten 414.392 323.220 416.990

Totaal baten 18.105.785 17.466.072 17.872.301

4 Lasten

4.1 Personeelslasten 14.139.785 13.883.277 13.099.370

4.2 Afschrijvingslasten 766.953 891.579 749.273

4.3 Huisvestingslasten 1.283.375 1.157.515 1.078.997

4.4 Overige lasten 1.336.847 1.273.627 1.445.803

Totaal lasten 17.526.960 17.205.998 16.373.443

5 Financiële baten en lasten -153.195 -151.000 -160.636

Resultaat 425.629 109.074 1.338.222
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Kasstroomoverzicht 2020

€ € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Saldo Baten en Lasten 578.824 1.498.858

Aanpassing voor:

Afschrijvingen 766.953 749.273

Mutaties voorzieningen -2.244 44.537

Verandering in vlottende middelen:

Voorraden 0 0

Vorderingen 26.943 725.498

Schulden 119.487 101.282

Totale kasstroom uit bedrijfsoperaties 1.489.965 3.119.448

Ontvangen interest 0 0

Betaalde interest -153.195 -160.637

-153.195 -160.636

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 1.336.770 2.958.812

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiële vaste activa -750.897 -654.205

Desinvesteringen in materiële vaste activa 0 0

Investeringen in financiële vaste activa 0 0

Desinvesteringen in financiële vaste activa 0 0

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -750.897 -654.205

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Nieuw opgenomen leningen 0 0

Aflossing langlopende schulden -261.253 -261.253

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten -261.253 -261.253

Mutatie liquide middelen 324.620 2.043.354

Beginstand liquide middelen 4.731.267 2.687.912

Mutatie liquide middelen 324.620 2.043.354

Eindstand liquide middelen 5.055.886 4.731.267

2020 2019
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Toelichting op de balans per 31 december

ACTIVA

Vaste activa Aanschaf- Afschr. Boek- Investe- Desinves- Afschrij- Aanschaf- Afschr. Boek-

prijs cumulatief waarde ringen teringen vingen prijs cumulatief waarde

31-12-2019 31-12-2019 31-12-2019 2020 2020 2020 31-12-2020 31-12-2020 31-12-2020

1.2 Materiële vaste activa

1.2.1 Gebouwen en terreinen

Ellips 5.216.828 781.056 4.435.772 0 0 130.421 5.216.828 911.476 4.305.351

Immenkorf 3.293.890 411.736 2.882.153 0 0 82.347 3.293.890 494.083 2.799.806

Gebouw Franciscus 129.698 63.323 66.375 0 0 3.083 129.698 66.406 63.291

Groot onderhoud 1.209.617 134.110 1.075.507 191.241 0 86.676 1.400.858 220.786 1.180.072

1.2.2 Inventaris en apparatuur 4.907.208 2.909.189 1.998.019 361.756 0 347.130 5.268.964 3.256.319 2.012.645

1.2.3 Leermethoden 1.717.160 1.271.425 445.735 197.899 0 117.297 1.915.060 1.388.722 526.338
Materiële vaste activa 16.474.400 5.570.839 10.903.561 750.897 0 766.953 17.225.296 6.337.792 10.887.504

Het bouwen van Educatieve Clusters in eigen beheer, zijnde Sint-Michielsgestel Oost en Den Dungen, hebben tot en met 2014 een

investering gevraagd van € 8.510.717 (€ 5.216.827 Ellips en € 3.293.890 Immenkorf). 

In 2013 is Educatief Cluster Sint-Michielsgestel opgeleverd als Kindcentrum Ellips. Immenkorf is op 1 mei 2014 opgeleverd en in gebruik genomen. 
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Vlottende activa

31-12-2020 31-12-2019

1.5 Vorderingen

1.5.1 Debiteuren 4.833 28.018

1.5.2 OCW 747.401 700.472

1.5.6 Gemeentelijke voorziening 16.286 106.698

1.5.7 Overige vorderingen

BVL 0 15.732

Kindertuin huur 0 3.122

LIV-subsidie 439 1.054

Afrekening pool Dommelgroep 48.407 0

Detacheringen 7.549 0

Energie afrekeningen 2019 10.936 9.468

Gemeente - onderhoud en beheer 57.500 55.000

Retour transitievergoeding 9.361 11.168

Vergoeding 3 scholen voor Plaza Cultura 8.526 0

Overigen 11.244 16.243

Totaal overige vorderingen 153.962 111.787

1.5.8 Overlopende activa

1.5.8.1 Vooruitbetaalde bedragen 166.987 169.437

1.5.8.2 Verstrekte voorschotten 0 0

1.5.8.3 Overige overlopende activa 0 0

Totaal overlopende activa 166.987 169.437

Vorderingen 1.089.468 1.116.411
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31-12-2020 31-12-2019

1.7 Liquide middelen

1.7.1 Kasmiddelen 0 0

1.7.2 Tegoeden op bank- en girorekeningen 5.051.223 4.726.604

1.7.3 Deposito's 0 0

1.7.4 Overige liquide middelen 4.663 4.663

Liquide middelen 5.055.886 4.731.267
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PASSIVA

Stand per Resultaat Overige mu- Stand per

1-1-2020 2020 taties 2020 31-12-2020

2.1 Eigen vermogen

2.1.1 Algemene reserve 7.078.363 0 0 7.078.363

Bestemmingsfonds privaat 300 0 0 300

Bestemmingsreserve onderhoud 2019 1.011.415 0 0 1.011.415

Bestemmingsreserve onderhoud 2020 250.000 126.779 0 376.779

Bestemmingsreserve onderhoud 2021 0 283.000 0 283.000

Bestemmingsreserve onderhoud 2022 0 259.557 0 259.557

Bestemmingsreserve loonkosten 2020 550.000 -550.000 0 0

Bestemmingsreserve innovatie 0 182.000 0 182.000

Bestemmingsreserve zij-instroom ll-en 40.504 0 0 40.504

Bestemmingsreserve bouw -356.709 124.294 0 -232.415

Eigen vermogen 8.573.873 425.629 0 8.999.503

De bestemmingsreserve bouw is een publieke reserve en bestaat uit het saldo van de baten en 

lasten met betrekking tot de bouw van Ellips en Immenkorf. Het saldo aan het eind van 2020

bedraagt € 232.415 negatief. 

Deze bestemmingsreserve is bedoeld om inzicht te verkrijgen in de kosten die Cadans Primair maakt, doordat

zij economisch eigenaar is, en de vergoeding die hiervoor wordt ontvangen vanuit de gemeente.
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Stand per Dotaties Onttrekking- Vrijval Stand Kortlopend Langlopend

1-1-2020 2020 en 2020 2020 31-12-2020 < 1 jaar > 1 jaar

2.2 Voorzieningen

2.2.1 Personeelsvoorzieningen

Jubilea 224.380 17.550 16.580 0 225.350 25.875 199.475

Duurzame inzetbaarheid 32.399 8.400 0 0 40.799 0 40.799

Langdurig zieken 11.614 0 11.614 0 0 0 0

2.2.3 Overige voorzieningen

Onderhoud 0 0 0 0 0 0 0

Voorzieningen 268.393 25.950 28.194 0 266.149 25.875 240.274

In 2016 is er een stelselwijziging doorgevoerd m.b.t. de voorziening onderhoud. Vanaf 1-1-2017 worden de kosten van groot onderhoud volgens

de componentenmethode geactiveerd en afgeschreven. 
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Aangegane

Stand per leningen Aflossingen Stand per Looptijd Looptijd Rentevoet

1-1-2020 2020 2020 31-12-2020 > 1 jaar > 5 jaar

2.4 Langlopende schulden

2.4.3 Kredietinstellingen 6.008.817 0 261.253 5.747.564 5.747.564 4.702.552 2,51%

Langlopende schulden 6.008.817 0 261.253 5.747.564 5.747.564 4.702.552

De lening is afgesloten met de minister van Financiën (schatkistbankieren) en betreft een lineaire lening met een hoofdsom 

van € 7.837.588,-,een looptijd van 30 jaar en een rentevaste periode van 30 jaar. De jaarlijkse aflossing bedraagt € 261.254.

en de rente bedraagt 2,51% op jaarbasis, welke achteraf dient te worden voldaan.

De lening is, in verband met de doordecentralisatie, bedoeld voor het bouwen van Educatieve Clusters in Sint-Michielsgestel en Den Dungen

in eigen  beheer.

Gemeente Sint-Michielsgestel heeft zich garant gesteld voor de financiële verplichtingen.
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31-12-2020 31-12-2019

2.4 Kortlopende schulden

2.4.3 Crediteuren 160.805 185.485

2.4.4 OCW

2.4.7 Belastingen en premies sociale verzekeringen 574.554 506.533

2.4.8 Schulden ter zake van pensioenen 178.738 169.371

2.4.9 Overige kortlopende schulden

Afrekening pool Dommelgroep 0 34.405

Afrekening resultaat Dommelgroep 17.274 14.773

Rente lening schatkistbankieren 137.223 144.012

Wijs accountant controle 2020 17.908 0

Alineen diversen 0 189

Afrekeningen energie 11.641 18.708

Overigen 11.702 12.656

Aflossing schatkistbankieren 261.253 261.253

Terugbetaling UWV 0 23.842

Reinders meubilair 19.637 0

Netto salarissen 1.869 994

478.507 510.833

2.4.10 Overlopende passiva

2.4.10.2 Vooruitontvangen subsidies OCW geoormerkt 0 0

2.4.10.4 Vooruitontvangen bedragen 4.828 39.055

Vooruitontvangen subsidie OCW (niet geoormerkt) 90.200 0

2.4.10.5 Vakantiegeld en -dagen 481.968 438.000

2.4.10.8 OCW afloop geoormerkte subsidies 0 0

2.4.10.8 Overigen  50.043 0

Projecten: Plaza Cultura 0 28.551

Projecten: armoedebestrijding 22.326

627.039 527.933

Kortlopende schulden 2.019.642 1.900.155

Pagina 25



Opgave doelsubsidies OCW

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

Omschrijving Toewijzing De activiteiten zijn ultimo verslagjaar

Kenmerk Datum conform de subsidiebeschikking

geheel uitgevoerd en afgerond

Subsidie zij-instroom VO/1091439 13-4-2017 Nee

Subsidie voor studieverlof DL/B/110284 18-5-2009 Ja

Subsidie IOP IOP2-40848-PO 16-10-2020 Nee

G2A Subsidies die uitsluitend mogen worden aangewend voor het doel waarvoor de subsidie is verstrekt, aflopend per ultimo verslagjaar

Omschrijving Kenmerk Datum Bedrag van de Ontvangen t/m Totale subsidiabele Saldo per Ontvangen in Subsidiabele Te verrekenen

toewijzing vorig verslagjaar kosten t/m 1 januari verslagjaar kosten in per 31 december

vorig verslagjaar verslagjaar verslagjaar verslagjaar

€ € € € € € €

Totaal 0 0 0 0 0 0 0

G2B Subsidies die uitsluitend mogen worden aangewend voor het doel waarvoor de subsidie is verstrekt, doorlopend tot in een volgend verslagjaar

Omschrijving Kenmerk Datum Bedrag van de Ontvangen t/m Totale subsidiabele Saldo per Ontvangen in Subsidiabele Saldo per

toewijzing vorig verslagjaar kosten t/m 1 januari verslagjaar kosten in 31 december

vorig verslagjaar verslagjaar verslagjaar verslagjaar

€ € € € € € €

Totaal 0 0 0 0 0 0 0
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Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Doordecentralisatie

Lening en garantstelling

Huurovereenkomst kopieermachines

Met Konica Minolta is, samen met stichting St.-Christoffel, per september 2018 een contract 

aangegaan voor de huur van kopieerapparatuur. De duur van deze overeenkomst is 60 maanden. 

In 2020 is er zo'n € 47.000 betaald.

Er zijn leaseverplichtingen inzake kopieerapparatuur op de scholen van (voorheen) SKOH, 

de looptijd van het contract met Canon is 61 maanden. Het contract is getekend op 14/10/2020.

Kantoorruimte

Energie

Schoonmaakonderhoud

Schoonmaakonderhoud wordt op de scholen verzorgd door Toekomst Schoonmaakbedrijven B.V.

Het contract is ingegaan op 1 januari 2018 en loopt 10 jaar.

In 2020 is er € 426.500 betaald aan Toekomst Schoonmaak voor schoonmaak van alle scholen.

Cadans Primair heeft in eigen beheer twee educatieve clusters gebouwd in de gemeente Sint-Michielsgestel. 

Hiervoor is met de gemeente Sint-Michielsgestel een doordecentralisatie-overeenkomst gesloten. In deze 

overeenkomst is vastgelegd welke huisvestingsvoorzieningen en vergoedingen Cadans Primair hiervoor 

jaarlijks ontvangt.

De bouw is afgerond en beide clusters zijn in gebruik genomen.

Voor de bouw van de educatieve clusters (kindcentra) is een lening afgesloten met de minister van Financiën 

(schatkistbankieren) en betreft een lineaire lening met een hoofdsom van € 7.837.588 en een looptijd van 30 

jaar. De jaarlijkse aflossing bedraagt € 261.253 en de rente van 2,51%  dient jaarlijks achteraf te worden 

voldaan.

Gemeente Sint-Michielsgestel heeft zich garant gesteld voor de financiële verplichtingen.

Bij deze huurovereenkomst is een bankgarantie afgegeven voor 3 maanden huur, zijnde € 4.500.

Het kantoorpand aan de Schildershof 1A wordt gehuurd van M.L. Berkelmans voor een bedrag van    € 

20.000,- per jaar voor een periode van 5 jaar (einddatum 31-5-2022).

In 2020 is er energie ingekocht bij DVEP en Eneco voor respectievelijk € 88.000 en € 118.500. 

De huurprijs wordt jaarlijks geïndexeerd.

Zowel voor levering van aardgas als elektriciteit aan alle scholen hebben we een mantelovereenkomst met 

Energie voor Scholen. De overeenkomst loopt tot en met 2025.
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Toelichting op de staat van baten en lasten over 2020

BATEN Realisatie Begroot Realisatie

2020 2020 2019

3.1 Rijksbijdragen

3.1.1 Rijksbijdragen OCW 16.014.749 15.565.380 15.739.539

3.1.2 Geoormerkte subsidies OCW 0 0 0

3.1.4 Ontvangen doorbetalingen Rijksbijdrage

SWV 765.654 616.626 742.537

Rijksbijdragen 16.780.403 16.182.006 16.482.075

3.2 Overige overheidsbijdragen

3.2.1 Gemeentelijke bijdragen en subsidies 910.990 960.846 973.236

3.2.2 Overige overheidsbijdragen 0 0 0

Overige overheidsbijdragen 910.990 960.846 973.236

3.3 College-, cursus en lesgelden

3.4 Baten werk in opdracht van derden

3.5 Overige baten

3.5.1 Verhuur 145.930 137.800 148.068

3.5.2 Detachering personeel 148.235 130.250 131.752

3.5.5 Ouderbijdragen 3.245 7.050 16.812

3.5.6 Overige  baten

Overigen 116.981 48.120 120.358

Overige baten 414.392 323.220 416.990

In de overige baten van € 117.000 zijn o.a. opgenomen de inkomsten voor opleiden in

de school / gezonde school en de subsidie van het Prins Bernard Cultuurfonds. Ook zijn hier 

inkomsten opgenomen voor Plaza Cultura van Cadans / Stroomm, evenals het positieve

resultaat van 2019 van Plaza Cultura dat naar 2020 is doorgeschoven.
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LASTEN

Realisatie Begroot Realisatie

2020 2020 2019

4.1 Personeelslasten

4.1.1.1 Brutolonen en salarissen 10.297.492 13.119.007 9.377.151

4.1.1.2 Sociale lasten 1.438.626 0 1.288.386

4.1.1.3 Premies Participatiefonds 396.246 0 357.545

4.1.1.4 Premies Vervangingsfonds 12.026 0 16.458

4.1.1.5 Pensioenpremies 1.551.199 0 1.515.378

Lonen en salarissen 13.695.589 13.119.007 12.554.919

4.1.2 Overige personele lasten

4.1.2.1 Dotatie voorziening personeel 25.950 14.500 62.179

4.1.2.2 Extern personeel 310.746 359.170 384.926

4.1.2.3 Bedrijfsgezondheidszorg 9.770 28.000 13.783

4.1.2.4 Cursussen 102.584 146.500 139.954

4.1.2.5 Overige  kosten

Retour transitievergoeding -9.361 0 -11.168

Overigen 194.360 216.100 224.131

Overige personele lasten 634.048 764.270 813.806

4.1.3 Af: uitkeringen vervangingsfonds 0 0 0

Af: overige uitkeringen -189.852 0 -269.355

Personeelslasten 14.139.785 13.883.277 13.099.370

De overige kosten bestaan voornamelijk uit de kosten van de werkkostenregeling (€ 109.000).

Uitsplitsing personeel naar fte

2020 2019

Directie 13 12

Onderwijzend personeel 162 166

Onderwijsondersteunend personeel 18 14

Totaal fte's 193 192
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Realisatie Begroot Realisatie

2020 2020 2019

4.2 Afschrijvingslasten materiële vaste activa

4.2.2 Gebouwen en terreinen 215.851 215.851 215.851

4.2.2 Inventaris en apparatuur 347.130 432.600 340.793

4.2.2 Leermethoden 117.297 132.898 127.413

4.2.2 Onderhoud 86.676 110.229 65.217

Afschrijvingen 766.953 891.579 749.273

4.3 Huisvestingslasten

4.3.1 Huur 61.817 53.182 53.061

4.3.3 Onderhoud 319.653 280.000 259.407

4.3.4 Energie en water 345.937 280.000 263.272

4.3.5 Schoonmaakkosten 484.072 469.333 436.154

4.3.6 Heffingen 71.896 75.000 67.103

4.3.7 Dotatie voorziening onderhoud 0 0 0

Huisvestingslasten 1.283.375 1.157.515 1.078.997

4.4 Overige lasten

4.4.1 Administratie- en beheerslasten

Administratiekantoor 352.150 305.000 322.681

Deskundigenadvies 89.464 80.000 74.387

Overige administratielasten 57.599 61.800 55.822

Totaal administratie- en beheerslasten 499.213 446.800 452.891

4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen

Leermiddelen

Klein inventaris 15.702 13.300 27.619

ICT 169.456 137.054 188.687

Reproductie 90.485 104.943 80.928

Totaal inventaris, apparatuur 275.643 255.297 297.233

4.4.3 Leer-en hulpmiddelen 397.550 367.100 438.003

4.4.4 Overige  

Kabeltelevisie en overige rechten 8.297 8.950 8.148

Abonnementen 6.414 6.400 6.029

Contributies 40.826 32.000 40.302

Representatie 0 0 0

Culturele vorming 89.210 133.968 169.564

Sportdag en vieringen 19.695 23.112 33.632

Overige onderwijslasten 0 0 0

Totaal overige lasten 164.441 204.430 257.676

Overige lasten 1.336.847 1.273.627 1.445.803
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Realisatie Begroot Realisatie

2020 2020 2019

5 Financiële baten en lasten

5.1 Rentebaten 0 0 0

5.2 Resultaat deelnemingen 0 0 0

5.3 Waardeverandering fva en beleggingen 0 0 0

5.4 Overige opbrengsten fva en effecten 0 0 0

5.5 Rentelasten -153.195 -151.000 -160.637

Financiële baten en lasten -153.195 -151.000 -160.636

Onder de kosten administratiekantoor zijn de kosten voor de accountantscontrole verantwoord.

Deze bedragen voor 2020 en 2019 respectievelijk € 28.872 en € 19.589.

Wijs

accountants

Overigen Totaal

Onderzoek van de jaarrekening 28.872 0 28.872

Andere controle-opdrachten 0 0 0

Adviesdiensten op fiscaal terrein 0 0 0

Andere niet-controlediensten 0 0 0

Totaal 28.872 0 28.872

Bovenstaand overzicht is tot stand gekomen op basis van het factuurstelsel. Op deze manier zijn de 

lasten verantwoord van diensten die toe te kennen zijn aan het verslagjaar. In 2019 werden de 

kosten verantwoord op basis van het kasstelsel.
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Overzicht verbonden partijen

Naam Juridische Statutaire Code Eigen Resultaat Art. 2:403 Deelname Consolidatie

vorm 2020 zetel activiteiten vermogen 2020 BW %

31-12-2020

€ € Ja/Nee Ja/Nee

Cadans Primair maakt deel uit van de Coöperatieve Dommelgroep U.A. Deze coöperatie is gevestigd in Sint-Oedenrode.

De belangrijkste activiteit van deze rechtspersoon is samenwerking op ondersteunende activiteiten bij de aangesloten

onderwijsstichtingen (financieel / personeel / huisvesting / vervangingen). 

Cadans Primair is aangesloten bij Samenwerkingsverband PO de Meierij. Deze stichting is gevestigd in 's-Hertogenbosch.

Het is de missie van deze stichting om alle kinderen van 0-14 jaar dicht bij huis passend onderwijs en passende ondersteuning te bieden. 
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WNT: Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

1 Bezoldiging topfunctionarissen

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

alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt

Bedragen x € 1
Mevr. M.A.E. van 

Wegberg

Mevr. M.H.J. 

Huisman

Functiegegevens Bestuurder Staffunctionaris 

Onderwijs & Kwaliteit

Aanvang en einde functievervulling in 2020 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

Omvang dienstverband (in fte) 1,0000 1,0000

Dienstbetrekking? Ja Ja

Individueel WNT-maximum 143.000 143.000

Beloning en belastbare onkostenvergoedingen 119.307 83.293

Beloningen betaalbaar op termijn 20.204 14.337 Klasse: C - 8 complexiteitspunten

Subtotaal 139.511 97.631 Criterium driejaarsgemiddelde totale baten, aantal complexiteitspunten = 4

Criterium driejaarsgemiddelde aantal leerlingen, aantal complexiteitspunten = 3

-/- Onverschuldigd betaald bedrag 0 0 Criterium gewogen aantal onderwijssoorten, aantal complexiteitspunten = 1

Totaal bezoldiging 139.511 97.631 Bezoldigingsmaximum: € 143.000

Verplichte motivering indien overschijding N.v.t. N.v.t.

Toelichting vordering onverschuldigd bedrag N.v.t. N.v.t.

Gegevens 2019

Functiegegevens Bestuurder Staffunctionaris 

Onderwijs & Kwaliteit

Aanvang en einde functievervulling in 2019 1/8 - 31/12 1/1 - 31/12

Omvang dienstverband 2019 (in fte) 1,0000 1,0000

Dienstbetrekking? Ja Ja

Individueel WNT-maximum 57.500 138.000

Beloning en belastbare onkostenvergoedingen 42.792 77.795

Beloningen betaalbaar op termijn 8.159 13.078

Totaal bezoldiging 2019 50.951 90.874

1b Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 12

Niet van toepassing.
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1c Toezichthoudende topfunctionarissen

Bedragen x € 1 M.C. Mieras L.A.J.M. Middelhoff J.T.H.M. Blox J.A.F.M. 

Vorstenbosch

G. van den Bout - 

Schiferli

M.P.A.M. Jansen B.F.J.P. Smits

Functiegegevens Voorzitter Lid Lid Lid / voorzitter Lid Lid Lid

Aanvang en einde functievervulling in 2019 1/1 - 31/7 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/7

Individueel WNT-maximum 12.513 14.300 14.300 17.279 14.300 14.300 8.342

Beloning en belastbare onkostenvergoedingen 3.063 3.500 3.500 4.229 3.500 0 2.042

-/- Onverschuldigd betaald bedrag 0 0 0 0 0 0 0

Totale bezoldiging 3.063 3.500 3.500 4.229 3.500 0 2.042

Verplichte motivering indien overschijding N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Toelichting vordering onverschuldigd bedrag

Gegevens 2019

Individueel WNT-maximum 20.700 13.800 13.800 13.800 13.800 13.800 13.800

Functiegegevens Voorzitter Lid Lid Lid Lid Lid Lid

Aanvang en einde functievervulling in 2019 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

Totale bezoldiging 5.250 3.500 3.500 3.500 3.500 0 3.500

Verplichte motivering indien overschijding N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.

2 Uitkeringen wegens beeindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking

Niet van toepassing.

3 Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met dienstbetrekking die in 2020 een bezoldiging boven

het individuele WNT-maximum hebben ontvangen. Er zijn in 2020 geen ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op grond 

van de WNT dienen te worden vermeld, of die in eerdere jaren op grond van de WOPT of de WNT vermeld zijn of hadden moeten worden.
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Ondertekening

Toezichthouders

L.A.J.M. Middelhoff

J.T.H.M. Blox

J.A.F.M. Vorstenbosch

G. van den Bout - Schiferli

M.P.A.M. Jansen

Directeur-bestuurder

Mevr. M.A.E. van Wegberg
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Bestemming van het nettoresultaat

Het nettoresultaat volgens de staat van baten en lasten over 2020 bedraagt: € 425.629

Van dit resultaat wordt toegevoegd aan de algemene reserve: € 0

Van dit resultaat wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve onderhoud: € 669.336

Van dit resultaat wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve innovatie: € 182.000

Van dit resultaat wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve instroom ll-en: € 0

Van dit resultaat wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve loonkosten 2020: -€ 550.000

Van dit resultaat wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve bouw: € 124.294
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Gebeurtenissen na balansdatum

Stichting Cadans Primair heeft in het boekjaar 2021 te maken met de gevolgen

van het coronavirus. Dit zal in 2021 geen of slechts beperkte gevolgen hebben 

voor de bekostiging / inkomsten en te overziene gevolgen hebben voor de kosten. 

Er is tevens geen twijfel over de continuïteit van de stichting.
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 
 

Aan de raad van toezicht van 

Cadans Primair, stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs 

Schildershof 1 a 

5271 BM SINT-MICHIELSGESTEL 

 

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen  
jaarrekening 2020 

 

Ons oordeel 
Wij hebben de jaarrekening 2020 van Cadans Primair, stichting voor katholiek en 

interconfessioneel primair onderwijs te SINT-MICHIELSGESTEL gecontroleerd. 

 

Naar ons oordeel: 

• geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de 

grootte en de samenstelling van het vermogen van Cadans Primair, stichting 

voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs op 31 december 2020 

en van het resultaat over 2020 in overeenstemming met de Regeling 

jaarverslaggeving onderwijs; 

• zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de 

balansmutaties over 2020 in alle van materieel belang zijnde aspecten 

rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de in de relevante 

wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf 

2.3.1. Referentiekader van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020. 

 

De jaarrekening bestaat uit: 

(1) de balans per 31 december 2020; 

(2) de staat van baten en lasten over 2020; en 

(3) de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor  

financiële verslaggeving en andere toelichtingen. 

 

De basis voor ons oordeel 
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de 

Nederlandse controlestandaarden en het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020 

vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 

‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’. 

 

Wij zijn onafhankelijk van Cadans Primair, stichting voor katholiek en interconfessioneel 

primair onderwijs zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van 

accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante 

onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening 

gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA). 

 

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als 

basis voor ons oordeel. 



 

 

 

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd 
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2020 hebben wij de 

anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1 sub n en o 

Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben 

gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een 

leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als 

leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in 

dit kader vereiste toelichting juist en volledig is. 

 

 

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen  
 andere informatie 

 

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere 

informatie, die bestaat uit: 

• het bestuursverslag; 

• overige gegevens. 

 

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere 

informatie: 

• met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat; 

• alle informatie bevat die op grond van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs 

en paragraaf ‘2.2.2. Bestuursverslag’ van het Onderwijsaccountantsprotocol 

OCW 2020 is vereist. 

 

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons 

begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de 

andere informatie materiële afwijkingen bevat. 

 

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Regeling 

jaarverslaggeving onderwijs, paragraaf ‘2.2.2. Bestuursverslag’ van het 

Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020 en de Nederlandse Standaard 720. Deze 

werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij 

de jaarrekening.  

 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, 

waaronder het bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met de 

Regeling jaarverslaggeving onderwijs en de overige OCW wet- en regelgeving. 

 

 

  



 

 

 

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met  
betrekking tot de jaarrekening 

 

Verantwoordelijkheden van het bestuur en de raad van toezicht voor 

de jaarrekening 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de 

jaarrekening, in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Het 

bestuur is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de  

jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in 

overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen.  

 

In dit kader is het bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne 

beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en 

de naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder 

afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude. 

 

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de 

onderwijsinstelling in staat is om haar activiteiten in continuïteit voort te zetten. Op 

grond van genoemde verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening 

opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het 

voornemen heeft om de onderwijsinstelling te liquideren of de activiteiten te 

beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur moet 

gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of 

de onderwijsinstelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de 

jaarrekening. 

 

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het 

proces van financiële verslaggeving van de onderwijsinstelling. 

 

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een 

controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie 

verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.  

 

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van 

zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële 

fouten en fraude ontdekken.  

 

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien 

redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed 

kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze 

jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze 

controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op 

ons oordeel.  

  



 

 

 

 

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben 

waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de 

Nederlandse controlestandaarden, het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020, 

ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder 

andere uit:  

• het identificeren en inschatten van de risico’s 

o dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg 

van fouten of fraude, 

o van het niet rechtmatig tot stand komen van baten en lasten alsmede 

de balansmutaties, die van materieel belang zijn 

het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controle-  

werkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en  

geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking  

van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan  

sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten  

transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het  

doorbreken van de interne beheersing; 

• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de 

controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn 

in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een 

oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de 

onderwijsinstelling; 

• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor 

financiële verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het 

evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de 

toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan; 

• het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteits-

veronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen 

controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn 

waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderwijsinstelling haar 

activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een 

onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in 

onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen 

in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze 

verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-

informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. 

Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden 

dat een instelling haar continuïteit niet langer kan handhaven; 

• het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en 

de daarin opgenomen toelichtingen; en 

• het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de 

onderliggende transacties en gebeurtenissen en of de in deze jaarrekening 

verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties in alle van materieel 

belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.  

 

  



 

 

 

 

Wij communiceren met de raad van toezicht onder andere over de geplande reikwijdte 

en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle 

naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de 

interne beheersing. 

 

Eindhoven,  8 april 2021 

Wijs Accountants 

 

 

 

 

Was getekend: M.A.M. Heijligers AA 

 

 

Kenmerk: 2021.0050.conv 

 



Gegevens over de rechtspersoon

Bestuursnummer 40848

Naam instelling Cadans Primair

Postcode / plaats 5271 BM  Sint-Michielsgestel

Telefoon 073-5944328

Aantal Aantal

Brin- leerlingen leerlingen

nummer Naam Sector 1-10-2019 1-10-2020

03PM De Wegwijzer PO 230 225

04TH Roald Dahl PO 229 221

04VX Herman Jozef PO 163 163

04XD Klim-op PO 243 244

05BQ Dr Landman PO 320 316

05JG Touwladder PO 323 324

06XC St. Lambertus PO 161 153

07CY Franciscus PO 101 84

07OJ De Parel PO 164 166

08MF Fonkel PO 280 310

08QP Willibrordus PO 161 154

08XH Theresia PO 480 488

Totaal 2.855 2.848
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Voorwoord 
 
 
Terugkijkend op 2020 zien we een wereld die enerzijds volop in beweging is op thema’s als duurzaamheid, 

klimaatverandering, globalisering, burgerschapsvorming etc. Daarnaast werden we vanaf begin maart 2020 

geconfronteerd met de effecten en gevolgen van het Coronavirus ( COVID- 19). 

Om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan en onder maatschappelijk druk werden de scholen vanaf 

16 maart 2020 tot 11 mei 2020 gesloten. 

Op woensdag 16 december 2020 gingen de scholen wederom hernieuwd dicht wegens het toenemend aantal 

besmettingen en de toenemende druk op de zorg. 

De scholen van Cadans Primair zijn er goed in geslaagd om het online thuisonderwijs/onderwijs op afstand vorm 

en inhoud te geven.  Dit dankzij de inspanning, flexibiliteit en doorzettingsvermogen van alle collega’s in de 

scholen! Ik spreek hiervoor mijn grote waardering en dank uit! 

De samenwerking met de ouders was en is voortreffelijk waardoor we middels de tussentijdse evaluaties met 

ouders via Forms, verbeteringen konden aanbrengen in het online onderwijs. 

Zie hiervoor Onderwijs & kwaliteit ( paragraaf 2.1). 

De kracht van samenwerken en kennisdelen werd heel goed zichtbaar in dit bijzondere onderwijsjaar! Op een 

natuurlijke en bijna vanzelfsprekende wijze werden kennis, ervaring, ontwikkeld digitaal lesmateriaal, brieven 

en documenten met elkaar gedeeld. We stonden in alle opzichten voor elkaar klaar.  

 

Cadans Primair heeft aangetoond niet alleen goed in staat te zijn te anticiperen op nieuwe ontwikkelingen en 

hierin mee te bewegen: Leren beweegt ons! 

Dankzij de deskundigheid en inzet van de collega’s op de scholen, de directeuren en zeker ook de leerlingen en 

hun ouders hebben we niet alleen goed kunnen meebewegen in alle maatschappelijke ontwikkelingen maar zijn 

we samen ook in staat geweest dit om te zetten in een nieuwe koers voor de toekomst met een sterke focus op 

onze onderwijskundige visie en ambities! Dit heeft zich vertaald in het nieuw strategische beleidsplan: ‘Leren 

beweegt ons’! 

 

Met deze ambities kijken we positief, ambitieus en nieuwsgierig naar de toekomst! 

 

 

Marianne van Wegberg 

Bestuurder Cadans Primair 
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1. Het schoolbestuur 
 

1.1 Profiel 
 

Missie & visie en kernactiviteiten 
Leren beweegt ons!  
Cadans Primair is een lerende organisatie, waarin we streven naar voortdurende ontplooiing en 
groeimogelijkheden. De wereld waarin leerlingen van onze scholen opgroeien doet voortdurend een beroep op 
‘eigen wijsheid’ en ‘samen wijsheid’. Aanvoelen wat bij je past, resoneren met de omgeving als het kan en 
weerstand bieden als het moet. 
Cadans Primair kent drie kernwaarden die leidend zijn voor ons handelen op de scholen en voor ons als 
stichting:  

• Eigenaarschap: is vrijheid om te doen wat nodig is binnen gezamenlijk gemaakte afspraken. We tonen 
eigenaarschap als we persoonlijke verantwoordelijkheid nemen en ook anderen in staat stellen om 
verantwoordelijkheid te nemen.  

• Vertrouwen: gaat over relaties, dus luisteren we om te begrijpen en om verbinding tot stand te brengen. 
Vertrouwen laten we zien als we ruimte laten voor anders denken en ruimte geven voor persoonlijke en 
professionele ontwikkeling.  

• Ontwikkeling: is vernieuwing en beweging, verkennen en ontginnen van positieve mogelijkheden. 
Ontwikkeling laten we zien als we durven te experimenteren, als we nieuwsgierig zijn en blijven 
onderzoeken en ontdekken. 

 
Kernactiviteit  
Stichting Cadans Primair is op 1 januari 2019 ontstaan uit de verbinding van twee stichtingen. Een nieuwe, 
krachtige organisatie met een vertrouwde basis en ambitieus doel: Goed onderwijs realiseren voor onze 
leerlingen met aandacht voor brede ontwikkeling van zowel professionals als leerlingen.  
 
Het geheel voor ogen  
We kijken op een samenhangende manier naar het geheel van ontwikkeling van leerlingen en professionals. We 
ondersteunen ieders talent en benutten de kracht van persoonlijke passie. We blijven in een ideale cadans met 
elkaar in dialoog en helpen elkaar om grenzen te verleggen en elkaar te versterken. In een prettige werksfeer en 
cultuur van wederzijds vertrouwen creëren we de voorwaarden om vanuit bevlogenheid onderwijs te 
ontwerpen, kennis te delen en ontwikkeling van kinderen te stimuleren. 
 
Strategisch beleidsplan 
We zijn trots op ons nieuwe strategisch beleidsplan 2020-2024 dat in december 2020 is goedgekeurd door de 
GMR en de Raad van Toezicht.  
Op basis van de dialoog en verkregen input hebben wij zes speerpunten voor Cadans Primair (zie onderstaande 
figuur) gekozen. Deze speerpunten vormen het kader voor de verdere ontwikkeling van onze gehele organisatie, 
zowel bestuursbreed, op onze scholen als voor al onze onderwijsprofessionals. 
 

 
 
 
In Bijlage 5 wordt verder ingezoomd op het Strategisch 
Beleidsplan 2020-2024. De volledige versie van ons 
strategisch beleidsplan staat op onze website 
www.cadansprimair.nl.  
 
 
  

http://www.cadansprimair.nl/
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Toegankelijkheid & toelating 
Cadans Primair verzorgt primair onderwijs aan 4 t/m 12-jarigen vanuit een katholieke en interconfessionele 
grondslag. De scholen van Cadans Primair zijn vrij toegankelijk voor alle kinderen in deze leeftijdsklasse.  
Ouders verklaren, bij ondertekening van het inschrijfformulier de identiteit en visie op onderwijs, zoals 
verwoord in de schoolgids van de school, te zullen respecteren. 
In het kader van passend onderwijs is de school van aanmelding ervoor verantwoordelijk de leerling een 
passende plek aan te bieden. 

 

 

1.2 Organisatie  
 

Contactgegevens 
Naam schoolbestuur : Cadans Primair 
Bestuursnummer : 40848 
Adres   : Schildershof 1a 
Telefoonnummer : 073-594 4328 
Email   : info@cadansprimair.nl  
Website  : www.cadansprimair.nl  
 
Bestuur:  
Naam   : Marianne van Wegberg 
Functie   : Bestuurder 
Nevenfunctie  : Vanuit haar functie als bestuurder van Cadans Primair heeft Marianne van Wegberg 

zitting   in het toezichthoudend bestuur van het samenwerkingsverband PO De Meierij 
 
Overzicht scholen 
De 12 scholen van Cadans Primair zijn gelegen in de gemeente Sint-Michielsgestel en de (voormalige) gemeente 
Haaren. De gemeente Haaren is per 1-1-2021 opgehouden te bestaan en de dorpen zijn verspreid opgenomen 
door de gemeenten Tilburg (Biezenmortel), Oisterwijk (Haaren), Boxtel (Esch) en Vught (Helvoirt). 
Cadans Primair heeft 11 katholieke scholen en 1 interconfessionele school (Roald Dahl). 
In bijlage 1 is een overzicht van de scholen van Cadans Primair opgenomen.  
 
Juridische structuur en organisatiestructuur 
Cadans Primair is een stichting die ontstaan is uit een fusie per 1 januari 2019 van de stichting SKIPOS (8 scholen 
in de gemeente Sint-Michielsgestel) en stichting SKOH (4 scholen in de voormalige gemeente Haaren).  
 
Cadans Primair hanteert een organieke scheiding van bestuur en toezicht in de vorm van een College van 
Bestuur en een Raad van Toezicht. De dagelijkse leiding van Cadans Primair is in handen van het College van 
bestuur (eenhoofdig bestuur).  
De directeuren van de scholen werken intensief samen en maken gebruik van elkaars kwaliteiten in het 
directieoverleg Cadans Primair (DOC) onder leiding van de bestuurder. 
De Raad van Toezicht ziet toe op het functioneren van de organisatie als geheel en de bestuurder in het 
bijzonder. 
In bijlage 2 is een organogram van Cadans Primair opgenomen. 
 
Intern toezicht 
Op 1-8-2020 hebben 2 leden van de Raad van Toezicht afscheid genomen van de Raad van Toezicht vanwege 
het verstrijken van hun zittingstermijn. De vacante plaatsen zijn niet opgevuld omdat de Raad van Toezicht door 
natuurlijk verloop het aantal leden wilde terugbrengen van 7 leden naar 5 leden. 
  

mailto:info@cadansprimair.nl
http://www.cadansprimair.nl/
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De samenstelling van de Raad van Toezicht was in per 31 december 2020 als volgt: 

• De heer J. (Johan) Vorstenbosch, voorzitter, tevens lid Remuneratiecie. 

• De heer M. (Martijn) Jansen, vice-voorzitter en tevens lid cie. Financiën en Remuneratiecie. 

• Mevrouw G. (Trudy) Schiferli,  tevens lid cie. Onderwijs & Kwaliteit 

• De heer  L. (Lucas) Middelhoff, tevens lid cie. Onderwijs & Kwaliteit 

• De heer J. (Jos) Blox, tevens lid cie. Financiën 
 
Hoofd- en nevenfuncties leden Raad van Toezicht:  
 

Naam 
 

Hoofdfuntie Nevenfuncties 

Mr. J.A.F.M. Vorstenbosch Zelfstandig interim manager 
en organisatie adviseur 
 

Voorzitter stichting dorpshuis Gemonde 

 

Drs. G.Schiferli Zelfstandig adviseur 
onderwijspedagoog/ 
onderwijskundige 
 

 

Drs. J.T.H.M. Blox Directeur Blox Consultancy 
 
 
 

• Lid raad van toezicht Maasstad 
Ziekenhuis Rotterdam 

• Voorzitter raad van commissarissen 
Spijkenisse Medisch Centrum  

• Voorzitter raad van toezicht Medez 
 

Drs. L.A.J.M. Middelhoff Zelfstandig adviseur en 
toezichthouder 

• Lid Raad van Toezicht Stichting 
Severinus te Veldhoven 

• Lid Bestuur Landelijke 
oudervereniging voor kinderen met 
ontwikkelingsstoornissen Balans, de 
Bilt, tot 1-7-2020  

• Lid Raad van Toezicht S&L Zorg te 
Roosendaal 

• Lid Bestuur Fonds Sociaal 
Pedagogische Zorg 

• Lid van Programmaraad van de 
Academie van de VTOI-NVTK 

• Lid Raad van Toezicht 
Samenwerkingsverband Passend 
onderwijs te Arnhem 

Mr. M.P.A.M. Jansen  
 
 
 

Directeur Service Center 
Hypotheken (De Volksbank)  

• Vz Stichting Dorpshuis de Es (Esch)  

 
De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor vijf taken: 
1. Zorg dragen voor de bestuurlijke inrichting van de stichting. 
2. Het uitoefenen van een aantal bevoegdheden zoals geregeld in de statuten, het reglement van de Raad van 

Toezicht en het bestuursreglement. 
3. Het vervullen van het werkgeverschap ten opzichte van de bestuurder. 
4. De bestuurder terzijde staan met raad en fungeren als klankbord. 
5. Toezicht houden op het functioneren van de stichting in het algemeen en op de bestuurder in het bijzonder. 
 
In bijlage 3 is het verslag van de Raad van Toezicht opgenomen.  
  



8 

Medezeggenschap 
Medezeggenschapsraad (MR) 
Elke school heeft een eigen medezeggenschapsraad. Aan deze MR vraagt de directeur van de schooladvies of 
instemming met betrekking tot schoolspecifieke onderwerpen. 
 
Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) 
Beleid dat op bestuursniveau wordt ontwikkeld, wordt ter advisering of instemming voorgelegd aan de 
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Bij de beleidsvoorbereiding wordt de GMR ook actief betrokken. 
In de GMR wordt gewerkt met commissies op het gebied van financiën, onderwijszaken en protocollen 
om onderwerpen die op de agenda staan goed voor te bereiden. De GMR behartigt uitsluitend de 
gemeenschappelijke belangen van onze 12 scholen en er komen dan ook in beginsel geen zaken aan de orde die 
een specifieke school aangaan. 
Elke school heeft één leerkracht en één ouder afgevaardigd in de GMR. 
 
In bijlage 4 is het jaarverslag van de GMR opgenomen. 
 

Horizontale dialoog en verbonden partijen 

De bestuurder heeft regelmatig overleg met de gemeenten en diverse organisaties over het door Cadans 
Primair gevoerde beleid met het doel:  

• draagvlak te verkrijgen 

• verantwoording af te leggen 

• inzicht te verkrijgen in verbetermogelijkheden 
 
De organisaties waar Cadans Primair o.a. een (horizontale) dialoog voert of mee samenwerkt:  
- Organisaties voor buitenschoolse opvang en kinderdagverblijven  
- Gemeente Sint-Michielsgestel en (voormalig) gemeente Haaren 
- Verkennende gesprekken met de gemeenten Tilburg, Oisterwijk, Boxtel en Vught in verband met de 

opheffing van de gemeente Haaren per 1-1-2021 
- Fontys: opleiden van leerkrachten 
- Marktplaats Cultuureducatie (Plaza Cultura): ondersteunt de cultuureducatie op de scholen. De gemeente 

Sint-Michielsgestel en de gemeente Vught zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de financiering van Plaza 
Cultura, maar het werkgeverschap van de medewerkers van Plaza Cultura en de financiële administratie zijn 
ondergebracht bij Cadans Primair. 

 
Cadans Primair maakt daarnaast deel uit van:  

- Samenwerkingsverband PO De Meierij (zie www.demeierij-po.nl)  
Voor passend onderwijs zijn samenwerkingsverbanden opgericht. De scholen van Cadans Primair vallen 
onder het samenwerkingsverband PO De Meierij. Omdat dit samenwerkingsverband groot is, is het verdeeld 
in ondersteuningseenheden. Zo wordt er snel, flexibel en effectief gehandeld. In een 
ondersteuningseenheid werken scholen, professionals, gemeente en jeugdzorg intensief samen.  
De scholen van Cadans Primair maken deel uit van ondersteuningseenheid Zuid. 
Sinds december 2019 heeft de bestuurder van Cadans Primair ook zitting in het toezichthoudend bestuur 
van het samenwerkingsverband. 

- De Dommelgroep (zie www.dommelgroep.nl): bij deze coöperatieve vereniging zijn naast Cadans Primair 
nog 3 schoolbesturen uit de regio aangesloten.  Jaarlijks legt het College van Bestuur (bestaande uit de 
bestuurders van de 4 stichtingen) verantwoording af aan de Algemene Ledenvergadering (bestaande uit 
afgevaardigden van de Raden van Toezicht van de 4 stichtingen). 
De Dommelgroep heeft een eigen Shared Service Centrum, dat bestaat uit: 
o Personeelszaken: Het Centrum voor Personeelsvoorziening Dommelgroep (CPD) verzorgt de 

personeelsadministratie en initieert en coördineert alle activiteiten op het gebied van loopbaanbeleid, 
instroom, doorstroom en uitstroom van personeel en doet voorstellen voor het functiebouwwerk en de 
competentieprofielen aan de gezamenlijke besturen. Het CPD coördineert het Arbobeleid en 
ziekteverzuimbeheer en stuurt ook de Vervangingspool aan. 

http://www.demeierij-po.nl/
http://www.dommelgroep.nl/
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o Financiën: De controller verzorgt de financiële managementrapportages, de risicoanalyse, begroting en 
jaarrekening van de aangesloten stichtingen. 

o Huisvestingszaken: De coördinatie en begeleiding van het onderhoud en nieuwbouw van de scholen 
geschiedt door de huisvestingsmanager en de medewerker huisvesting. 

 
Klachtenbehandeling 
In de Klachtenregeling van Cadans Primair staat beschreven hoe er met een klacht wordt omgegaan en welke 
stappen de klager kan ondernemen. (Link naar de Klachtenregeling van Cadans Primair: 
https://www.cadansprimair.nl/wp-content/uploads/2020/12/Klachtenregeling-Cadans-Primair-versie-
november-2020.pdf ) 
Ingeval van een ongenoegen/klacht verdient het aanbeveling dat de klager eerst tracht het probleem met 
betrokkene en/of de directeur van de school op te lossen. Indien dat, gezien de aarde van de klacht, niet 
mogelijk is of indien de afhandeling niet naar tevredenheid heeft  plaatsgevonden, kan een formele klacht 
worden ingediend. 
 
In 2020 is er één formele klacht rechtstreeks ingediend bij de stichting KOMM. Deze klacht is na een 
mediationgesprek ingetrokken. 
Daarnaast is er in twee situaties door Cadans Primair contact opgenomen met de vertrouwensinspecteur van de 
Inspectie Onderwijs voor overleg.  
 
Governance 
 
Functiescheiding  

Cadans Primair hanteert een organieke scheiding van bestuur en toezicht (two-tier). Dit betekent dat de functies 
van bestuur en intern toezicht zijn ondergebracht in twee verschillende organen. De functie van bestuur berust 
bij het College van Bestuur (éénhoofdig bestuur) en functie van intern toezicht berust bij de Raad van Toezicht. 
Met deze structuur zijn de taken, de verantwoordelijkheden en de bevoegdheden binnen de organisatie 
transparant en in lijn met de professionele achtergronden van de bestuurder en de leden van de Raad van 
Toezicht.  
 
Code goed bestuur 
Cadans Primair conformeert zich aan de Code Goed Bestuur zoals opgesteld door de PO-Raad. De uitwerking 
van deze code is vertaald in het besturingsmodel, het reglement voor de RvT, het bestuursreglement en het 
Managementstatuut. Deze documenten zijn geplaatst op onze website www.cadansprimair.nl.  
 
Eind 2020 is een nieuwe Code Goed Bestuur PO door de PO-raad aangenomen. 
Vier principes staan in de code centraal:  

1. Goed onderwijs voor alle kinderen 
2. Verbinding met de maatschappelijke context  
3. Professionalisering  
4. Integriteit en transparantie. 

 
In deze nieuw code gaat het er niet langer over óf je de code toepast, het gaat er vooral om hóe je dat doet. 
De nieuwe Code Goed Bestuur zal in 2021 op de agenda van de RvT worden geplaatst.  
 

 

  

https://www.cadansprimair.nl/wp-content/uploads/2020/12/Klachtenregeling-Cadans-Primair-versie-november-2020.pdf
https://www.cadansprimair.nl/wp-content/uploads/2020/12/Klachtenregeling-Cadans-Primair-versie-november-2020.pdf
http://www.cadansprimair.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 
 

Onderwijskwaliteit  
Onderwijskwaliteit draait om het welbevinden, leergeluk van kinderen en om maximale leeropbrengsten, 
waarbij de talenten van onze leerlingen leidend zijn.  
Cadans Primair ziet kwaliteitszorg als het aansturen van een continu cyclisch proces om aan de kwaliteitseisen 
die de stichting zichzelf stelt te voldoen. Het gaat daarbij om de relatie tussen de eigen doelen en ambities, de 
borging en het proces daarvan op de scholen en de vraag hoe de scholen zich ontwikkelen op de gestelde 
doelen. Bij onderwijskwaliteit zijn de onderwijsdoelen die we stellen belangrijk. De kwaliteit van het onderwijs 
dat wij aanbieden is onze basis, en dit fundament staat er goed voor. Deze basis die wij samen met ouders en 
leerlingen vormgeven, borgen wij en we bouwen hier met visie en lef op voort. 
Binnen Cadans Primair leren we van elkaar, halen en brengen we, geven we elkaar inspiratie. We vinden het 

belangrijk om zelf zicht te hebben op de onderwijskwaliteit. Gesprekken met elkaar en schoolbezoeken zijn van 

belang om de verhalen op te halen. Informatie wordt opgehaald en geduid in notities. De notities geven inzicht 

in wat er in de organisatie speelt en helpt om de goede dingen op de agenda te zetten en om het onderwijs te 

ondersteunen, rekening houdend met de behoeften van onze scholen.  

Werken aan onderwijskwaliteit wordt in gang gezet door middel van teamleren in professionele 

leergemeenschappen. Tijdens de directie-overleggen informeren en inspireren directeuren elkaar. Scholen 

werken planmatig aan hun ambities en evalueren  of doelen bereikt zijn. Deze vorm van teamleren legt 

verantwoordelijkheden laag in de organisatie. Onderzoek en werken in leerteams is een effectief middel om tot 

schoolontwikkeling te komen. Leerkrachten werken aan hun persoonlijk meesterschap. Verschillen tussen 

leerkrachten worden gezien als kans om van elkaar te leren. Met leerlingen en ouders wordt een permanente 

dialoog gehouden. Zo wordt de kwaliteitsontwikkeling gevoed, verbeterd en gedeeld.  

2020 stond in het teken van het gezamenlijk ontwikkelen van een nieuw strategisch beleidsplan. Het eerste 
strategisch beleidsplan van Cadans Primair Deze ontwikkeling is gelukt met input vanuit diverse geledingen: 
leerkrachten, directeuren, bestuur, ouders, GMR, Raad van Toezicht én onze leerlingen. Dit maakt dat het 
strategisch beleidsplan breed gedragen ambities kent waarin ieder zich kan herkennen en met trots aan wil 
werken.  
In december 2020 is de visie van het strategisch beleidsplan uitgewerkt in meetbare indicatoren en heeft er een 
startmeting plaatsgevonden binnen de scholen. De indicatoren helpen de ontwikkeling binnen de scholen 
zichtbaar te maken en te begeleiden.  
Het onderwijs in de periode van thuisonderwijs  heeft geleid tot reflectie en inzichten hoe we de ervaringen een 

plek binnen het onderwijs van onze toekomst kunnen geven. De dialoog die dit oplevert, heeft een duidelijke 

meerwaarde.  
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Doelen en resultaten 

Legenda: 

Groen : Doel wordt of is gehaald 
Blauw : Proces loopt nog 
Rood : Doel wordt of is niet gehaald 
 

Doel/beleidsvoornemen  Toelichting 

Er is een nieuw strategisch beleidsplan. 
 

 Het strategisch beleidsplan 2020-2024 is klaar. Dit plan is 
tot stand gekomen met behulp van, leerlingen, 
leerkrachten, ouders, partners en directeuren 

Alle scholen hebben een schoolplan voor de 
periode 2020-2024. 

 De nieuwe schoolplannen zijn geschreven. De 
onderwijsdoelen van schooljaar 2020-2021 zijn concreet 
gemaakt in het jaarplan van schooljaar 2020-2021.  
In 2020 is het nieuwe strategisch beleidsplan ontwikkeld 
en vastgesteld.. 

Scholen hebben zicht op de resultaten binnen 
de school en sturen hier proactief op. 

 
 

In 2020 hebben de scholen geen eindtoets afgenomen. 
De advisering van de leerlingen heeft zonder de 
eindtoets geen dilemma’s opgeleverd. Leerkrachten 
hebben goed zicht op de leerlingen die naar het 
voortgezet onderwijs gaan.  

De dialoog over de onderwijskwaliteit vindt 
binnen de gehele organisatie plaats. 
 

 Binnen de hele organisatie worden gesprekken gevoerd 
die de kwaliteit van onderwijs versterken.  

De onderwijskwaliteit wordt schriftelijk 
verantwoord.  

 De scholen verantwoorden de onderwijskwaliteit in de 
school-en jaarplannen. De bestuurder rapporteert 
tijdens de vergaderingen van de Raad van Toezicht en de 
GMR; 
De bestuurder rapporteert in het jaarlijkse 
bestuursverslag aan Raad van Toezicht; 
Externe verantwoording vindt ook plaats via Vensters 
voor Verantwoording. 

Twee keer per jaar worden de 
tussenopbrengsten voor de 
basisvaardigheden van de groepen in beeld 
gebracht. 
 

 Binnen de scholen worden deze tussen-opbrengsten 
besproken en wordt het aanbod en de instructies indien 
wenselijk hierop aangepast. Insteek is altijd het goede 
zicht op de groep.  
In 2020 zijn de tussentoetsen in de scholen op 
verschillende momenten afgenomen i.v.m. de periode in 
maart en april waarin de leerlingen thuisonderwijs 
kregen.  
 

Cadans Primair zorgt voor een betekenisvol 
onderwijsaanbod voor kind en maatschappij. 
 

 Scholen brengen samenhang in de leerstof en betrekken 
de omgeving/de maatschappij bij het leren waardoor 
leerlingen verbanden leren leggen tussen wat ze leren op 
school en de wereld om hen heen.  

Cadans Primair draagt zorg voor een 
gezonde, veilige en passende speel- en 
leeromgeving voor alle kinderen; 

 Scholen zijn actief bezig met het versterken van sociaal-
emotionele vaardigheden van leerlingen en het 
bevorderen van het welbevinden van de leerlingen. Er 
wordt structureel gewerkt aan de sociaal-emotionele 
vaardigheden en competenties van leerlingen. Op 
stichtingsniveau is zicht op de veiligheid binnen de 
scholen. Elk jaar wordt de sociale veiligheid gemeten. 

Binnen Cadans Primair delen directeuren en 
intern begeleiders kennis en wordt succesvol 
samengewerkt.  

 De directeuren hebben samengewerkt aan het nieuwe 
strategisch beleidsplan van Cadans Primair. Dit betekent 
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dat alle speerpunten met elkaar gekozen en uitgewerkt 
zijn.   

Binnen Cadans Primair delen leerkrachten 
kennis en wordt succesvol samengewerkt.  

 Kennisdeling binnen de scholen verloopt goed onder 
meer door de leer- en expertiseteams. Leerkrachten van 
de verschillende scholen weten elkaar incidenteel te 
vinden, in de periode van thuisonderwijs zijn ideeën 
gedeeld en is geleerd van elkaar. Er mag nog meer 
expertise bovenschools gedeeld worden.  

Scholen dragen zorg voor een goede 
samenwerking en relaties met de ouders 
binnen de scholen. 

 Ouders worden betrokken bij de gang van zaken op 
school en de ontwikkeling van hun kind. Ouders zijn 
betrokken bij de totstandkoming van het strategisch 
beleidsplan. Tijdens de periode van thuisonderwijs is 
regelmatig feedback van ouders gevraagd om deze 
periode goed te laten verlopen.  
 

 

 
Toekomstige ontwikkelingen 
De onderwijsontwikkeling is de kern van het strategisch beleidsplan. De speerpunten die gekozen zijn, vormen 
het kader voor de ontwikkeling van de hele organisatie. Deze speerpunten zijn concreet gemaakt in indicatoren 
die gesplitst zijn in ambitie-indicatoren en meetbare indicatoren. De indicatoren helpen de ontwikkeling in 
beeld te brengen. Hiervoor is een cockpit ontwikkeld die zowel op school- als op stichtingsniveau een beeld 
geeft. Vanuit de startmeting wordt de groei in ontwikkeling van de indicatoren zichtbaar gemaakt. Hierdoor 
kunnen we met elkaar het goede gesprek aangaan, van elkaar leren en elkaar ondersteunen.  
 
Onderwijsresultaten 
Het beheersen en voorkomen van risico’s ten aanzien van de onderwijskwaliteit begint met het periodiek volgen 
van de leeropbrengsten. Scholen analyseren twee keer per jaar de leeropbrengsten. Door het bestuur zijn er op 
ontwikkeling gerichte gesprekken gevoerd waarin werd ingegaan op het didactisch handelen van de 
leerkrachten en de resultaten van de scholen. De onderwijsresultaten van de scholen zijn zichtbaar op 
scholenopdekaart.nl. 
Op 4 mei 2020 heeft de inspectie de nieuwe getallen voor de schoolweging gepubliceerd. Deze nieuwe 
schoolweging gaat in per 1 augustus 2020 en zal door de inspectie gebruikt worden bij beoordelingen van de 
indicatoren. De Inspectie kijkt naar de referentieniveaus. Voor een stabiel beeld wordt gekeken naar de 
resultaten van de laatste drie jaar. Aparte jaaroordelen vervallen.   
In 2020 heeft de eindtoets geen doorgang gevonden. In de periode van 2020 wordt enkel gekeken naar de op 
de eindtoets behaalde percentages referentieniveaus taal en rekenen 2018 en 2019, omdat die van 2020 
ontbreken. De referentieniveaus van onze scholen lagen boven de signaleringswaarden. Dat betekent dat het 
oordeel Voldoende is. De schooladviezen 2020 waren al eerder vastgesteld. Het niet doorgaan van de eindtoets 
heeft geen consequenties gehad voor de schooladviezen. In een enkel geval heeft dit geleid tot een extra 
oudergesprek.  
2020 was door de periode van thuisonderwijs een bijzonder jaar om zicht te houden op de onderwijsresultaten. 
Het is de scholen gelukt om in het voorjaar 2020 in korte tijd om te schakelen naar onderwijs op afstand. Dankzij 
de grote inspanningen van de leerkrachten, ouders en leerlingen is het onderwijs voor de leerlingen dit voorjaar 
goed doorgegaan. Leerkrachten hebben zoveel mogelijk de instructies weer opgepakt toen de leerlingen op 
school waren. Er werd op maat getoetst.   
In september 2020 en in november 2020 zijn de onderwijsresultaten van de scholen opgehaald en beschreven 
in een notitie. Doel van deze notities was het gesprek aangaan op de scholen, de impact van de thuisonderwijs-
periode evalueren en bezien wat nodig is op de scholen. De methodegebonden toetsen gaven aan dat de 
basisvaardigheden van leerlingen grotendeels een normale ontwikkeling hebben. Bij een klein deel van de 
leerlingen wordt een stilstand of achterstand geconstateerd. Scholen zijn hier gericht mee aan de slag gegaan 
en hebben extra tijd ingepland in het onderwijsprogramma. Het niet afnemen van de eindtoets heeft niet geleid 
tot bijstelling van de adviezen. Hoewel er voor sommige leerjaren een lichte teruggang in de leerresultaten 
waarneembaar is, zijn de effecten te overzien. Binnen de scholen werd de signalering opgepakt op alle niveaus. 

http://www.scholenopdekaart.nl/
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Wat betreft het leren lezen valt de groep 3 en groep 4 op. Er zijn hier grote verschillen in het technisch 
leesniveau. Er zijn leerlingen die thuis juist meer gelezen hebben en leerlingen die veel minder leeskilometers 
hebben gemaakt. In de groepen 5-6 is de ontwikkeling van het lezen goed doorgegaan. Bij begrijpend lezen zien 
we een lichte daling. Spelling laat een constanter beeld zien. Hier is veel gebruik gemaakt van oefenstof om de 
spellingsregels te herhalen. De rekenresultaten laten over het geheel een positief beeld zien. De scholen hebben 
hun toetsscores weten te behouden.  
Voor alle vakgebieden zijn na de periode van thuisonderwijs opnieuw passende doelen gesteld, alle leerlingen 
zijn in beeld en het onderwijsaanbod is opnieuw afgestemd op de leerlingen. De uitslagen van de toetsen 
bepaalden de nieuwe beginsituatie van het onderwijsaanbod voor de scholen. Twee scholen hebben subsidie 
ontvangen van het ministerie voor het inhaal- en ondersteuningsprogramma 2020-2021. Zij halen 
achterstanden in door of extra onderwijsuren aan te bieden naast de gewone lesuren of binnen de reguliere 
schooltijden extra begeleiding en instructie aan te bieden.   
2020 eindigt met het opnieuw sluiten van de scholen in de laatste weken van het jaar. In de maand januari van 
2021 zijn de scholen gesloten gebleven en hebben de leerlingen opnieuw onderwijs op afstand gekregen. In 
deze periode is de noodopvang op de scholen zelf georganiseerd. Op 8 februari 2021 zijn de deuren van scholen 
weer opengegaan en doen de leerkrachten er alles aan om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de ontwikkeling 
van de leerlingen op dat moment.   
 
Internationalisering 
Alle scholen besteden aandacht aan internationale aspecten tijdens wereldoriëntatie. Het aanbod draagt bij aan 
een actief burgerschap. Binnen de leerarrangementen richt het curriculum zich op een internationaal 
perspectief; het helpt de kinderen verbanden te leggen tussen het geleerde en hoe ze dit kunnen toepassen in 
eigen land en kijkt ook naar het perspectief van mensen in andere landen. Er is geen specifiek beleidsplan 
geschreven over dit onderwerp.   
 
Inspectie 
In de maanden oktober en november 2020 zijn drie scholen binnen Cadans Primair door de Inspectie van 
onderwijs bezocht voor eenzelfde themaonderzoek. Onderwerp van het themaonderzoek is de ambitie van de 
school voor kwaliteitsverbetering in samenhang met de samenstelling van de leerlingenpopulatie. In de 
gesprekken geeft de inspectie aan dat de thema’s van het jaarplan helder te herleiden zijn naar het strategisch 
beleidsplan en schoolplan. De verbinding met de visie van Cadans Primair maakt de keuze voor de thema’s in de 
schooljaarplannen sterk. De inspectie toont bewondering voor de ambities en bevlogenheid waarmee de 
directeuren leidinggeven aan dit proces. Iedere directeur zorgt binnen de eigen context van de school voor een 
gedragen, duidelijk te verantwoorden, jaarplan. De door de scholen voorgenomen thema’s voor dit schooljaar 
worden tijdens het themabezoek in kaart gebracht en er wordt gereflecteerd op de vraag hoe deze samenhangt 
met de doelgroepen binnen de school, zoals onderwijsachterstanden, leerlingen met hulp binnen de 
basisondersteuning en leerlingen met extra ondersteuning. De inspectie ervaart het als een belangrijke stap dat 
zowel leerkrachten als leerlingen meer verantwoordelijkheid nemen voor het eigen leerproces. In de dialoog die 
volgt staat centraal hoe de doelen die gesteld zijn in de jaarplannen bijdragen aan het leerresultaat van iedere 
leerling hoe deze nog concreter te maken zijn. Met name hoe je in het onderwijsaanbod rekening houdt met de 
populatie van de school levert bevlogen gesprekken op die getuigen van een stimulerend toezicht van de 
inspectie.  
 
Passend onderwijs 
In het kader van passend onderwijs zorgen de scholen ervoor dat er voor elk kind dat extra ondersteuning nodig 
heeft een passende plek is (zorgplicht). De invoering van passend onderwijs vraagt ons het onderwijs af te 
stemmen op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Voor kinderen die meer nodig hebben om tot leren en 
ontwikkeling te komen, wordt gebruik gemaakt van de expertise van het samenwerkingsverband. Cadans 
Primair valt onder het samenwerkingsverband PO De Meierij. Doelstelling van dit samenwerkingsverband is om 
dicht bij huis passend onderwijs te realiseren en ondersteuning te bieden aan alle leerlingen van 0-14 jaar zodat 
zij zich optimaal en ononderbroken kunnen ontwikkelen. Dit wordt gerealiseerd door een diversiteit van 
arrangementen, uitgaande van de mogelijkheden en talenten van leerlingen. Het samenwerkingsverband geeft 
ruimte voor een flexibele inzet van middelen en de eigen keuzes die ook zij kunnen maken. Scholen besteden 
die middelen vooral aan extra uren voor intern begeleiders, inzet van leerkrachten en aan onderwijsassistenten, 
aan de inzet van specialisten en aan deskundigheidsbevordering.  
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Overzicht arrangementen SWV PO De Meierij 2020 

 
 
Doelen passend onderwijs 
Legenda: 

Groen : Doel wordt of is gehaald 
Blauw : Proces loopt nog 
Rood : Doel wordt of is niet gehaald 
 

Doel/beleidsvoornemen  Toelichting 

Er wordt handelingsgericht gewerkt 
waarbij de onderwijsbehoefte van de 
leerling en de ondersteunings-behoefte 
van de leerkracht centraal staan.  

 De cyclus van het handelingsgericht werken vraagt nog 
meer expertise van leerkrachten. Scholen zetten hier 
scholing op in.  

De gewenste ondersteuning ‘op maat’ 
wordt gegeven met behulp van 
expertcollega’s, de directeur, de intern 
begeleider of zorgcoördinator.  

 Binnen de scholen is een goede zorgstructuur opgezet. 
Expertise van elkaar wordt goed gebruikt.  

De voortrajecten en 
ondersteuningstrajecten van het 
samenwerkingsverband zijn goed 
opgezet. 

 Trajecten lopen goed en worden steeds meer op maat 
ingezet. Er wordt gerichter samengewerkt met minder 
begeleiders in de school. In sommige scholen is het zoeken 
naar de gemeenschappelijke bedoeling. 

De middelen van de lichte en zware 
ondersteuning worden goed ingezet.  

 De middelen voor de lichte ondersteuning worden vaak 
gebruikt voor extra formatie en voor begeleiding van 
individuele leerlingen  en/of om kleinere groepen te 
formeren.  
Voor de middelen van de zware ondersteuning worden 
leerkrachten met specifieke expertise ingezet  

Er is expertise van het 
samenwerkingsverband voor 

 Groepsdynamiek vraagt op enkele scholen meer aandacht 
en expertise dan het samenwerkingsverband kan bieden. 
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groepen/leerlingen met sociaal-
emotionele problematiek. 

Samenwerkingsverband geeft ook middelen om een hele 
groep te begeleiden.  
Adviezen op leerlingniveau zijn niet altijd passend.  

De basisondersteuning op terrein van 
begaafdheid wordt versterkt. 

 Samenwerkingsverband heeft subsidie aangevraagd om 
met de stichtingen de kwaliteit van het begeleiden van 
leerlingen die meerbegaafd zijn te versterken. Cadans 
Primair doet hier aan mee. 
Binnen Cadans Primair is er een werkgroep geformeerd die 
met een advies komt naar het directieteam.  

 

 

 

2.2 Personeel & professionalisering 
 

De ambitie op het gebied van ‘goed onderwijs’ kan alleen dan verwezenlijkt worden als we blijvend gericht 
investeren in de kracht en professionaliteit van de leerkracht. Goede leerkrachten behouden, aantrekken en in 
hun kracht zetten is onze prioriteit waardoor de basis van goed onderwijs wordt versterkt. Nieuwe leerkrachten 
voelen zich welkom en begeleid. In een prettige werksfeer en van een grondhouding van wederzijds vertrouwen 
creëren we voorwaarden voor ontwikkeling. We benutten de kracht van persoonlijke talenten, zien kansen en 
nemen initiatief om de ontwikkeling van collega’s te ontwikkelen vanuit de ambitie om goed onderwijs te 
garanderen. Inhoudelijk sluit de professionalisering van medewerkers aan bij de inhoud van de jaarplannen van 
de scholen.  
In augustus 2020 zijn alle vacatures voor het nieuwe schooljaar ingevuld.  
 
 

Doelen en resultaten 
Legenda: 

Groen : Doel wordt of is gehaald 
Blauw : Proces loopt nog 
Rood : Doel wordt of is niet gehaald 
 

Goed werkgeverschap: het opbouwen van 
een sterk werkgeversimago door zichtbaar te 
zijn en  onze missie uit te dragen. 

 Cadans Primair staat in de omgeving bekend als een 
stichting waar leerkrachten graag werken.  

Het ziekteverzuim van Cadans Primair is lager 
dan het landelijk gemiddelde. 
Het gemiddelde ziekteverzuimpercentage in 
2020 is: 1.95% 

 Versterking begeleiding en samenwerking verzuim-
coördinator. 
Bestuur voert gesprekken met directeuren en 
leerkrachten rond de verzuimbegeleiding 

Cadans Primair bevordert goede 
arbeidsomstandigheden en een professionele 
werkomgeving met een beheersbare 
werkdruk. 

 Alle scholen hebben hun werkdrukmiddelen ingezet om 
de werkdruk te verminderen. Er is een gesprek gevoerd 
met het team over de inzet van de werkdrukmiddelen. 
Op basis van de uitkomst van dit gesprek heeft elke 
directeur een bestedingsplan opgesteld voor de 
werkdrukmiddelen dat ter goedkeuring is voorgelegd 
aan de P-MR. 

Cadans Primair biedt ruimte aan de 
professionele ontwikkeling van iedere 
werknemer. 

 Ambities uit de schooljaarplannen worden gekoppeld 
aan professionele ontwikkeling. 

Cadans Primair heeft een 
professionaliseringsagenda. 

 Scholen kiezen zelfstandig voor professionalisering. Door 
het gezamenlijke strategisch beleidsplan trekken scholen 
meer met elkaar op en stemmen de professionalisering 
af.  

 



16 

 

Uitkeringen na ontslag 
Om werkloosheidskosten zoveel mogelijk te voorkomen, richten we ons op een persoonlijke en professionele 
begeleiding van onze medewerkers en een goede verzuimbegeleiding. We voeren tevens beleid op het 
minimaliseren van de risico’s waarbij we uitgaan van de meerjarenprognose van het leerlingenaantal. 
 
In 2020 is voor een personeelslid een uitkering uitbetaald van € 9.998,80. 

 

Aanpak werkdruk 

De inzet van de werkdrukmiddelen heeft effect op de werkdruk: De hoeveelheid werk wordt verspreid. Teams 
ervaren meer mogelijkheden om zelf sturing te geven aan hun werkproces. Zij bezinnen zich op de kerntaken 
die te verrichten zijn, alsook de beschikbare tijd hiervoor. Er is een evenwichtiger taakbeleid, waarbinnen de 
taakbelasting als passend wordt ervaren. 
Op alle scholen heeft de MR ingestemd met de voorgestelde besteding van de middelen. 
De teams hebben een duidelijke stem gekregen bij de inzet van de middelen. 
De middelen zijn besteed aan:  

✓ Extra ondersteuning in de groepen 
✓ Kleinere groepen 
✓ Gymnastiekleerkracht 
✓ Administratieve taken/vervanging leerkrachten 
✓ Event-manager 
✓ Onderwijsassistente/ leraarondersteuner 

 

 
 

Schoolspecifiek:  

 

Wegwijzer: Extra ondersteuning in de groepen, vooral in de grote groepen.  
Roald Dahl:  Extra ondersteuning in de groepen en kleinere basisgroepen: 

Roald Dahl heeft 0,4 fte gebruikt om de groepen te verkleinen en om de groepen 1-2-3 extra te 
ondersteunen. 

Herman Jozef: Ingeplande lesvrije dagen gedurende het schooljaar voor de leerkrachten 
Kleinere homogene groepen; 
Inzet van lk-ondersteuner in de grootste groep (gr 3); 
Inzet van vrijwilliger in kleuterbouw; 
Inzet van 2 groepsleerkrachten als vakleerkracht bewegingsonderwijs 
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Touwladder: Extra ondersteuning in de groepen en leraarondersteuner:  

De Touwladder zet extra fte’s in ter ondersteuning op de leerpleinen en leerlingenzorg door een 
leraarondersteuner en leerkracht. 

Lambertus: Extra ondersteuning in de groepen: 
De werkdrukmiddelen worden ingezet voor een leerkracht voor de extra begeleiding van 
leerlingen.  

 
De Parel: Kleinere homogene groepen: 

De Parel heeft de werkdrukmiddelen gebruikt om homogene groepen te kunnen maken van een 
leerjaar. 

Fonkel:  Extra ondersteuning in de groepen en vakdocent gym: 
De inzet is voor een extra leerkracht voor ondersteuning in bepaalde groepen en het geven van 
de gymlessen. 

Theresia: Gebruik maken van flex-leerkrachten: 
De Theresiaschool gebruikt de middelen voor de flex-leerkrachten. De flex-leerkrachten 
vervangen de groepsleerkrachten, zodat deze mogelijkheden hebben voor extra taken voor hun 
eigen groep, leerjaar of school. De flex-leerkrachten vervangen de leerkrachten bij interne en 
externe gesprekken onder schooltijd. Verder vervangen ze in de toetsweken de vaste 
leerkrachten zodat deze AVI en DMT kunnen afnemen. 

Klimop:  Verkleining van de groepen waardoor een extra groep geformeerd kon worden; 
Landman: Onderwijsassistenten en flex-leerkrachten: 

De middelen zijn besteed aan een onderwijsassistent. Daarnaast worden de middelen gebruikt 
voor een flex-leerkracht en voor het geven van sportclinics.  

Franciscus Onderwijsassistente: 
De middelen zijn ingezet voor de onderwijsassistente. Extra handen voornamelijk binnen de 
klassen en dit jaar ook soms na schooltijd om zo leerkrachten te ondersteunen en werkdruk te 
verminderen. 

Willibrordus:  Extra ondersteuning in de combinatiegroepen en groep 8: 
De middelen zijn ingezet voor de begeleiding van de grote groep 8 en voor de extra 
ondersteuning van de groepen 3-4 en 4-5. 

 

Strategisch personeelsbeleid 

De essentie van strategisch personeelsbeleid is dat het personeelsbeleid expliciet verbonden wordt aan de 
doelen van de organisatie, dus aan bestuurlijke doelen of schooldoelen, waarbij rekening wordt gehouden met 
externe en interne ontwikkelingen. De grondhouding binnen Cadans Primair is het werken als een professionele 
leergemeenschap. Door de totstandkoming van het nieuwe strategisch beleidsplan zijn de organisatiedoelen 
duidelijk gesteld en kan het personeelsbeleid bewust ingezet worden. Vanuit de eigen situatie van de scholen en 
met het strategisch beleidsplan als basis wordt een beredeneerde invulling gegeven aan het personeelsbeleid. 
Professioneel organiseren is een van onze speerpunten. Werkgever en werknemer willen elkaar optimaal 
versterken. Cadans Primair wil dat elke professional in de organisatie eigenaarschap neemt, kennis ontwikkelt 
en deelt en de competenties benut. Sturing en feedback zijn de cruciale onderdelen om zich te ontwikkelen.  

• Werving en selectie: Zorgen dat de juiste persoon op de juiste plaats zit en/of gaat zitten; 

• Talentontwikkeling: Het bieden van mogelijkheden voor teamscholing en individuele scholing; 

• Gesprekkencyclus: Voeren van het goede gesprek met collega’s en leidinggevenden;  

• Teamleren: Samenwerken in PLG’s waarbij door de leerteams eigenaarschap ervaren wordt; 

• Professionele dialoog met de omgeving, RvT en de Dommelgroep; 
 

Bij het ontwikkelen en evalueren van strategisch personeelsbeleid is de vertaling van ambities en doelen in 

personele maatregelen leidend. Doordat het strategisch beleidsplan hiervoor het kader geeft, helpt dit ons om 

dit beleid concreet te maken.  
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2.3 Huisvesting  
 

Legenda: 
Groen : Doel wordt of is gehaald 
Blauw : Proces loopt nog 
Rood : Doel wordt of is niet gehaald 
 

School Doel/beleidsvoornemen  Toelichting 

Alle scholen  Meerjaren-
onderhoudsplan 

 Alle scholen van Cadans Primair hebben een actueel 
MJOP (meerjaren-onderhoudsplan) dat wordt 
gemonitord op realisatie door de afdeling huisvesting 
van De Dommelgroep. 

Alle scholen Realisatie Kindcentra  Alle scholen van Cadans Primair kennen een 
geïntegreerd aanbod van voorschoolse educatie, 
basisonderwijs en buitenschoolse opvang en een 
aanbod voor culturele, sportieve en recreatieve 
activiteiten. De Franciscusschool in Biezenmortel 
werkt wel samen met een kinderopvangorganisatie 
maar de school is te klein om te komen tot een 
integraal kindcentrum. Hierover zijn wel gesprekken 
gevoerd. 

Klim-Op Samenwerking gebruikers 
De Sprankel verbeteren. 
 
 
 

 Er is een helder verrekenmodel ontwikkeld voor de 
gebruikers van De Sprankel.  
Er is een heldere hernieuwde overlegstructuur 
(stuurgroep en gebruikersgroep) afgesproken. 
In 2020 heeft Cadans Primair geconstateerd dat de 
jaarlijkse bijdrage voor onderhoud en servicekosten 
vanaf 2017 niet zijn gefactureerd door de verhuurder 
van het gebouw ( aan de gemeente): Woningstichting 
Charlotte van Beuningenstichting.  
Dit is besproken tijdens een bestuurlijk overleg en 
gecorrigeerd door een eenmalige verrekening. Er zijn 
hernieuwde afspraken gemaakt waaronder 
structureel bestuurlijk overleg minimaal 1x per jaar. 

Willibrordusschool Realiseren van renovatie of 
vervangende nieuwbouw 
van de school. 

 Cadans Primair heeft een hernieuwde aanvraag 
vervangende nieuwbouw voor het schoolgebouw en 
de gymzaal ingediend bij de gemeente Haaren.  
Cadans Primair heeft de gemeente tevens in gebreke 
gesteld i.v.m. uitblijven van het besluit op de aanvraag 
2019. 
Cadans Primair heeft aangegeven dat een volwaardige 
renovatie (kwalitatief gelijkwaardig aan vervangende 
nieuwbouw) ook bespreekbaar is. 
De gemeente Haaren heeft in december 2020 tot 
weigering van de aanvraag 2019 en 2020 besloten. 
Cadans Primair is in goed overleg met de gemeente 
Boxtel. Gemeente Haaren is per 01-01-2021 
opgeheven waarna het dorp Esch valt onder de 
gemeente Boxtel. 
Cadans Primair heeft, in afstemming met de 
gemeente Boxtel, een pro forma bezwaar ingediend 
bij de gemeente Boxtel n.a.v. de weigering op de 
aanvraag vervangende nieuwbouw 2020 door de 
gemeente Haaren. 
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Cadans Primair zal voor 01-02 -2021 een hernieuwde 
aanvraag vervangende nieuwbouw voor de school en 
de gymzaal indienen bij de gemeente Boxtel. 

Lambertusschool Realiseren kindcentrum en 
MFA 

 De gemeente Sint-Michielsgestel is bouwheer van de 
verbouwing van de Lambertusschool tot een integraal 
kindcentrum en gemeenschapshuis (Multi Functionele 
Accommodatie/ MFA).  
De gemeente zal in 2021 zowel economisch als 
juridisch eigenaar worden van het gebouw. Het 
overdrachtsdocument is in concept opgesteld. 
Stuurgroep/ projectgroep en werkgroepen zijn 
geïnstalleerd en van start gegaan. 
Architect is geselecteerd. 
Afronding realisatie MFA wordt zomer 2021 verwacht. 

De Wegwijzer Uitbreiding school om 
leerlingenstop te 
voorkomen. 

 De plannen voor de uitbreiding van de school hebben 
vertraging opgelopen door een bezwaarprocedure van 
omwonenden.  
Inmiddels is deze procedure afgehandeld en kan in 
februari 2021 worden gestart met de 
bouwwerkzaamheden. 
N.a.v. de proefsleuven t.b.v. archeologisch onderzoek 
zal bij het uitgraven van het bouwdeel een archeoloog 
aanwezig zijn. 
Realisatie uitbreiding is naar verwachting afgerond in 
oktober 2021. 

Fonkel Tijdelijke oplossing 
ruimtegebrek door groei 
leerlingenaantal 

 In samenspraak met de gemeente en de partners in 
de school ( KDV en BSO) wordt naar een tijdelijke 
oplossing gezocht voor enkele jaren om de 
toenemende groei van het leerlingenaantal op te 
kunnen vangen. 
Structurele uitbreiding van de school is naar 
verwachting niet noodzakelijk en bovendien 
onmogelijk op het grondgebied. 
De meest toekomstbestendige oplossing wordt 
gezocht in het tijdelijk verhuizen van de partners in de 
school naar een andere locatie in het dorp. Daarmee 
komt er meer ruimte vrij voor het onderwijs.  
De partners in de school tonen grote bereidheid tot 
meedenken in oplossingsrichtingen. 

 
 
Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen  
Duurzaamheid vraagt aandacht op alle domeinen. We besteden er aandacht aan in het thematisch 
onderwijsprogramma, binnen ons personeelsbeleid en bij onze onderwijshuisvesting. 
 
Duurzaamheid gebouwen 

- De informatieplicht energiebesparing voor schoolgebouwen is verricht conform richtlijnen. De betreffende 
scholen zijn aangemeld bij het RVO. 

- Binnen de Dommelgroep is een gezamenlijke beleidsvisie op duurzame huisvesting opgesteld en 
vastgesteld. 

- We hebben het onderzoek en het vaststellen wat per schoolgebouw de verplichte en de vrijwillige 
maatregelen zijn inzake verduurzaming afgerond en vastgelegd in het meerjarenonderhoudsplan. We 
hebben op schoolniveau inzicht in de verplichte maatregelen en de vrijwillige maatregelen.  
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- Met ingang van 2020 zijn de verplichte maatregelen reeds opgenomen in de meerjarenonderhoudsplanning 
van de individuele scholen. 

- Voor vrijwillige duurzame aanpassing wordt per schoolgebouw een haalbaarheidsonderzoek opgesteld voor 
mogelijke plaatsing van zonnepanelen. 

 
Maatschappelijk ondernemen 
Onze scholen staan midden in de wijk, midden in de gemeenschap. We hechten er groot belang aan om hier 
actief deelgenoot van te zijn. We zijn naar buiten gericht en stellen onze scholen open voor externe 
belangstellenden. 
We participeren in activiteiten in de wijk en de gemeente.  
De scholen vormen samen met de kinderdagopvang en de buitenschoolse opvang een integraal kindcentrum. 
De maatschappelijke thema’s als duurzaamheid, burgerschapsvorming en maatschappelijk ondernemen zijn 
wezenlijk onderdeel van de integrale programma’s wereldoriëntatie die we in de scholen inzetten (denk hierbij 
aan Jeelo, DaVinci, IPC Blink). 
 
 

2.4 Financieel beleid 
 
Doelen en resultaten 
Cadans Primair voert de financiële administratie zelf uit en wordt daarbij ondersteund door de controller van de 
Dommelgroep bij o.a. de volgende werkzaamheden: jaarbegroting, periodieke managementrapportages, 
meerjarenbegroting, risicoanalyse en jaarrekening. 
In 2019 is, in overleg met de accountant, besloten om groot onderhoud met ingang van 2019 te activeren en af 
te schrijven. Dit in afwachting van de nieuwe wet en regelgeving. Deze is in 2020 wederom uitgesteld. 
Vooralsnog handhaaft Cadans Primair de methode van activeren en afschrijven groot onderhoud. 
Het doel is om jaarlijks een sluitende begroting en realisatie te waarborgen waarbij de beschikbare middelen 
zoveel als mogelijk worden ingezet voor en in het onderwijs. 
Het nieuwe strategische beleidsplan van Cadans Primair ‘Leren beweegt ons’ is ontwikkeld, samen met onze 
stakeholders. Dit beleidsplan kent inmiddels de goedkeuring van de Raad van Toezicht en de instemming van de 
GMR.  
De daaruit voortvloeiende schoolplannen en jaarplannen zijn de leidraad voor de begroting. De inzet van de 
scholingsgelden wordt begroot op basis van de schooljaarplannen. 
De begroting van Cadans Primair wordt vanuit het solidariteitsprincipe opgesteld. In 2020 heeft een werkgroep, 
bestaande uit twee directeuren, controller en bestuurder, de uitgangspunten voor het opstellen van de 
begroting geëvalueerd. Dit heeft geleid tot slechts een kleine wijziging. Wederom is vastgesteld dat de voorkeur 
uitgaat naar een begroting op basis van solidariteit. Hierdoor staan een aantal posten centraal begroot, 
waaronder het professionaliseringsbudget. Hierdoor heeft een kleine school, op basis van het jaarplan, meer 
mogelijkheden tot scholing.  
Het uitgangspunt voor de begroting is de inzet van personeel ten behoeve van het onderwijsproces. Dit 
betekent dat we niet afbouwen op het FTE-aantal maar dit handhaven.  
Door te investeren op de inzet zien we een laag ziekteverzuim (< 2%) en daarmee houden we middelen over op 
het vervangingsbudget. De omvang van het vervangingsbudget handhaven we.  
Het positieve resultaat begroting 2020 zetten we in voor de begroting 2021 en daarnaast is een 
bestemmingsreserve Innovatie onderwijs gevormd. 
Afspraak is dat het positieve resultaat van een begrotingsjaar rechtstreeks terugvloeit naar het onderwijs! 
Ondanks de extra inzet van leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel laat Cadans Primair in 2020 
weer een positief resultaat zien. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de onderschrijding op het 
vervangingsbudget t.g.v. ziekteverzuim. 
 
Het exploitatieresultaat 2020 komt uit op : € 425.629 
Voor toelichting zie paragraaf 3.2 
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Treasury  
Cadans Primair neemt deel aan schatkistbankieren. Cadans Primair heeft een treasurystatuut opgesteld, waarbij 
van de genoemde treasuryinstrumenten alleen het aangaan van een lening van toepassing is voor Cadans 
Primair. Dit treasurystatuut is vastgesteld door de bestuurder, na goedkeuring door de Raad van Toezicht. 
 
Coronacrisis 
De coronacrisis heeft geen grote financiële gevolgen gehad voor Cadans Primair. Door het lage ziekteverzuim 
was er inzet mogelijk vanuit de vervangerspool. Daarnaast hebben we collega’s urenuitbreiding gegeven en zijn 
gepensioneerde collega’s gevraagd om bij te springen. 
Zo is het ons gelukt de continuïteit van het onderwijs te waarborgen voor de leerlingen.  
We zien wel extra kosten op posten als schoonmaak en licenties voor leerlingen. Het is niet noodzakelijk voor de 
stichting om voorzichtiger te begroten in de meerjarenbegroting. Het leerlingenaantal blijft de komende jaren 
op stichtingsniveau relatief gelijk en de het nieuwe bekostigingsmodel voor het Primair Onderwijs heeft, 
conform huidige rekenformule, een positief effect op de bekostiging.  
Er is geen twijfel over de continuïteit van de stichting. 
De coronacrisis heeft ook geen grote gevolgen gehad voor de inhoudelijke beleidsontwikkeling binnen Cadans 
Primair. De ontwikkeling en uitwerking van het strategisch beleidsplan heeft wel een kleine vertraging 
opgelopen maar we zijn in staat geweest om dit toch af te ronden in 2020 met goedkeuring van de Raad van 
Toezicht en instemming van de GMR. 
De professionalisering van de collega’s heeft niet altijd conform planning plaats kunnen vinden waardoor we de 
professionaliseringsgelden niet volledig hebben benut ( wel grotendeels).  
De professionele leergemeenschappen op directie- en schoolniveau zijn wel van start gegaan in 2020 maar in 
een aangepaste vorm en planning. 
Ondanks de sluiting van de scholen en impact van corona op de scholen heeft de onderwijsontwikkeling toch 
voortgang gekend.  
 
Allocatie middelen 
Het toekennen van de middelen geschiedt op de volgende wijze: 

- Alle opbrengsten, met uitzondering van schoolspecifieke vergoedingen worden bovenschools begroot/ 
geboekt.  

- Met uitzondering van de salariskosten (41110) wordt de begroting vastgesteld op basis van 
ervaringscijfers van voorgaande jaren en/of nieuwe ontwikkelingen. Nieuwe kosten worden toegelicht 
door de bestuurder. Bij ‘extern personeel’ (41290) wordt een bedrag van € 75.000 opgenomen voor 
onvoorziene personele kosten. 

- Het positieve verschil tussen opbrengsten en kosten kan gebruikt worden voor salariskosten = 
personele inzet.  

- Salariskosten omzetten naar personele inzet betekent het omrekenen van geld naar Fte’s. De 
gemiddelde personeelslast (= GPL) wordt berekend door de werkelijke totale personeelskosten te delen 
door het totale Fte-verbruik.  

- Het positieve verschil wordt verminderd met de werkelijke salariskosten voor de eerste 7 maanden van 
2020, omdat dit fte-verbruik bekend is.  

- Het bedrag dat overblijft, is beschikbaar voor de resterende 5 maanden, zijnde de eerste helft van het 
schooljaar 2020-2021.  

- Door dit bedrag te delen door de vastgestelde GPL, berekenen we het aantal beschikbare Fte’s voor de 
laatste 5 maanden van 2020. 

- Het aantal beschikbare fte’s wordt aan de scholen toegekend op basis van: 
o Leerlingenaantal 
o Verhouding onderbouw/ bovenbouw-leerlingen 
o Fte’s BAPO 
o Inzet onderwijsassistent/ leerkracht 
o Leerlingengewicht van de school 
o Inkomsten vanuit het samenwerkingsverband  
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o Overige schoolspecifieke inkomsten 
o Schoolspecifieke uitgaven (leermiddelen/ kosten extern personeel/ etc.). 
o Werkdrukmiddelen 

- Op de beschikbare fte’s worden 2 fte’s in mindering gebracht. Deze worden ingezet voor, door de 
bestuurder, toe te kennen knelpunten. Dit vindt transparant plaats in samenspraak met de directeuren. 
Deze fte’s worden voor de start van het nieuwe schooljaar toegekend en de middelen worden dus 
direct ingezet in het onderwijsproces. 

- Gezien de vermogenspositie is het uitgangspunt jaarlijks een sluitende begroting. Voor 2020 is een 
resultaat begroot van € 109.000 positief, maar rekening houdend met het verschil in de afschrijvingslast 
van groot onderhoud en de dotatie onderhoud uit het verleden (€ 376.779 voor 2020), is het 
‘werkelijke’ begrote resultaat ongeveer € 267.779 negatief. Dit tekort wordt aangevuld vanuit de 
bestemmingsreserve ( gevormd uit het positieve resultaat 2019). 

 
Voor een nadere toelichting van de begrotingssystematiek verwijzen we naar de begrotingsbrief Cadans Primair 
2020. 
 
 
Onderwijsachterstandenmiddelen 
In 2019-2020 bedroegen deze inkomsten € 32.094,54 voor de Touwladder, in 2020-2021 bedroegen deze 
inkomsten € 27.159,72 voor de Touwladder én de Parel, zie tabel hieronder: 
 

Relatie Naam 2019/2020 2020 2020/2021 

05JG De Touwladder €32.094,54 - €23.547,81 

07OJ Basisschool De Parel - - €3.611,91 

Totaal €32.094,54 - €27.159,72 

 
 
De onderwijsachterstandsmiddelen worden ingezet voor: 

- Touwladder: extra inzet formatie met specifieke aandacht op taalontwikkeling en rekenen (midden- en 
bovenbouw). De NT2 kinderen worden begeleid door twee NT2 specialisten uit het expertiseteam Taal. 
Daarnaast wordt er een extra leerkracht ingezet in de onderbouw t/m groep 4. Er zijn extra hulpmaterialen 
aangeschaft en op het leerplein kleuters wordt extra aandacht aanbesteed aan een rijke leeromgeving. 

- Parel: Op bs De Parel is gekozen voor intensieve leerlingbegeleiding door het realiseren van kleine groepen 
(er is 1 extra groep geformeerd) en daarnaast is er gekozen voor 1 leerling-ondersteuner, die alle 
zorgarrangementen en alle ondersteuning in groepen verzorgt. 

 

 
2.5 Risico’s en risicobeheersing 
 
Eind 2019 is een beknopte risicoanalyse opgesteld voor Cadans Primair met als doel de financiële risico’s voor 
Cadans Primair in beeld te brengen en de financieringsstructuur te optimaliseren in relatie tot de aanwezige 
risico’s. Deze beknopte risicoanalyse wordt in 2021 hernieuwd opgesteld. Een maal per drie jaar stelt Cadans 
Primair een uitgebreide risicoanalyse op. Deze zal in 2022 worden opgesteld.  
 
In de risicoanalyse zijn de volgende vragen beantwoord: 
 
- Welke risico’s zijn er aanwezig die invloed kunnen hebben op de doelstellingen van Cadans Primair? 
- Wat is de noodzakelijke financiële reserve voor het afdekken van risico’s? 
 
Cadans Primair acht het van groot belang dat het bestuur haar reservepositie goed en transparant 



23 

verantwoordt. Er dient een goede balans te zijn tussen het opbouwen van een noodzakelijke financiële buffer 
en het inzetten van gelden voor goed onderwijs.  
 
De belangrijkste mogelijke risico’s die voor Cadans Primair zijn benoemd: 

- Onvoldoende indexatie salarissen door het ministerie; 
- Hoge kosten ziekteverzuim/ vervangingen; 
- De inkomsten van derden vallen tegen; 
- Arbeidsgeschillen/ ontslagvergoedingen; 
- Kosten daling leerlingenaantal is niet op te vangen door personeelsverloop. 

 
Voorts wordt een Handboek Administratieve Organisatie gehanteerd, waarin alle administratieve procedures en 
protocollen staan beschreven die onderdeel zijn van de financiële Plan & Control cyclus van de besturen van de 
Dommelgroep, waaronder Cadans Primair. 
 
 
  

3. Verantwoording financiën 
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 en 
in de laatste paragraaf komt de financiële positie van het bestuur aan bod. 

 

3.1 Ontwikkelingen in meerjarig perspectief 
Leerlingen 

 
 

Op stichtingsniveau zien we de komende jaren geen sterke daling van het aantal leerlingen. Kijkende naar de 
twaalf scholen van Cadans Primair zijn daar wel verschillen in op te merken. We zien scholen die de komende 
jaren nog een sterke stijging van het aantal leerlingen verwachten. Dit wordt mede ingegeven door 
nieuwbouwwijken in bepaalde dorpskernen. Voor sommige scholen gaan we uit van een stabiele situatie of een 
daling. Hier kan echter versneld een wijziging in optreden op het moment dat een gemeente besluit tot het 
creëren van een nieuwbouwwijk. Daarnaast zien we dat er weer een trek vanuit de stad naar het dorp is. 
Uitgangspunt voor de begroting is het solidariteitsprincipe. Daardoor kunnen we ook de kleine dorpsschool, 
zoals de Franciscusschool in Biezenmortel, in stand houden. 
 

FTE 

 
 

In bovenstaande tabel zijn de fte’s op 1 oktober van ieder jaar opgenomen, dit betreft een momentopname. De 
lichte stijging in fte OOP  wordt onder meer veroorzaakt door het in dienst nemen van ondersteunend 
personeel, dat voorheen werd ingehuurd. De komende jaren zal het aantal fte’s in lijn zijn met het aantal 
leerlingen of daar iets boven liggen. We investeren in goede leerkrachten! Dit houdt onder meer in dat we 
goede LIO-stagiaires binden aan onze organisatie! Het onderwijsproces/onderwijskwaliteit is leidend voor de 
begroting.  

 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Aantal leerlingen per 1 oktober 2.855 2.848 2.877 2.890 2.827 2.821 2.821

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Aantal fte's per 1 oktober (exclusief vervangingen)

- Directie 12,1218 11,1218 11,1218 11,1218 11,1218 11,1218 11,1218

- Onderwijzend personeel 156,1757 150,9736 149,6826 149,6826 149,6826 149,6826 149,6826

- Onderwijsondersteunend personeel 13,9211 15,5456 15,5456 15,5456 15,5456 15,5456 15,5456

Totaal aantal fte's 182,2186 177,6410 176,3500 176,3500 176,3500 176,3500 176,3500
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3.2 Staat van baten en lasten en balans 
 

 
 

 
Verschil begroting en realisatie 2020 
Het begrote resultaat over 2020 bedroeg + € 109.000, het daadwerkelijke resultaat is + € 425.629. In 2020 is de 
begroting tussentijds niet gewijzigd. Het verschil tussen begroot resultaat en werkelijk resultaat bedraagt € 
316.555. Hieronder volgt een korte specificatie van dit resultaat: 
 

- In de begroting 2020 was rekening gehouden met een salarisstijging van 2,5%. Uiteindelijk is de 
salarisstijging 4,5% geworden, dit is vertaald in een hogere bekostiging vanuit het Rijk. 

- Daarnaast zijn er extra inkomsten ontvangen voor groei (+ € 50.000) en arrangementen / zorgleerlingen  
(+ € 117.500). 

- Voor vervangingskosten was een budget van € 800.000, op dit budget is een voordeel behaald van  
€ 260.000. 

- De afschrijvingslasten op groot onderhoud/ ICT / leermethoden / meubilair is ongeveer € 125.000 lager 
dan begroot. Dit komt met name door investeringen die niet of pas later in het jaar zijn gedaan. 
Daarnaast zien we een verschuiving van investeringen leermethoden naar licentiekosten in de 
exploitatie. 

- De huisvestingslasten zijn € 126.000 hoger dan begroot, dit komt met name door een éénmalige 
herstelbijdrage van de Klim-Op (€ 137.500). 
 

 
Verschil realisatie 2019 en 2020 
Het grootste verschil tussen de exploitatie van 2019 en 2020 is dat de personeelslasten in 2020 ongeveer  
€ 1.000.000 hoger zijn dan in 2019. Dit komt met name omdat in 2019 gelden zijn ontvangen die pas in 2020 
worden uitgegeven, te weten de incidentele loonbetaling (eenmalige uitkering) in februari 2020. Daarnaast is er 
een loonstijging doorgevoerd van 4,5%. Deze loonstijging is ook doorgevoerd in de rijksbijdragen. 
 
Meerjarenontwikkelingen exploitatie 
De meerjarenbegroting voor 2021 en verder is vooralsnog voorzichtig beleidsrijk opgesteld. Eind 2020 is het 
nieuwe Strategisch Beleidsplan “Leren beweegt ons” vastgesteld. Het strategisch beleidsplan en de monitor die 
we daarbij hebben ontwikkeld zal leidend zijn voor de keuzes die we maken in de begroting. Denk hierbij aan 
facilitering Professionele Leergemeenschappen en opleiding/scholing t.b.v. de drie speerpunten in de 
onderwijsvisie van Cadans Primair.  Daarnaast zetten we structureel middelen in op de kwaliteit van het 
onderwijs door te investeren in kwalitatief goede leerkrachten (zowel formatief als inhoudelijk). Uit het 
positieve resultaat 2020 hebben we onder meer een bestemmingsreserve Innovatie Onderwijs ingericht. Samen 
met de directeuren zullen we de inzet van deze middelen bepalen! 

Staat / Raming van Baten en Lasten

Verschil 2020 W Verschil 2020

BATEN 2019 2020 B 2020 W 2021 2022 2023 2024 2025 t.o.v. begroting t.o.v. 2019

Rijksbijdrage 16.482.075 16.182.006 16.780.403 16.724.787 16.722.815 16.844.133 16.702.976 16.529.187 598.397 298.328

Overige overheidsbijdragen en subsidies 973.236 960.846 910.990 861.062 861.062 861.062 861.062 861.062 -49.856 -62.246

College-, cursus- en/of examengelden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Baten werk in opdracht van derden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Overige baten 416.990 323.220 414.392 335.150 335.150 335.150 335.150 335.150 91.172 -2.598

TOTAAL BATEN 17.872.301 17.466.072 18.105.785 17.920.999 17.919.027 18.040.345 17.899.188 17.725.399 639.713 233.484

LASTEN

Personeelslasten 13.099.370 13.883.277 14.139.785 14.314.098 14.287.686 14.287.686 14.287.686 14.287.686 256.508 1.040.415

Afschrijvingen 749.273 891.579 766.953 816.169 861.943 881.838 924.225 881.648 -124.625 17.680

Huisvestingslasten 1.078.997 1.157.515 1.283.375 1.234.577 1.234.577 1.234.577 1.234.577 1.234.577 125.859 204.378

Overige lasten 1.445.803 1.273.627 1.336.847 1.329.186 1.329.186 1.329.186 1.329.186 1.329.186 63.220 -108.956

TOTAAL LASTEN 16.373.443 17.205.998 17.526.960 17.694.030 17.713.391 17.733.286 17.775.674 17.733.096 320.962 1.153.517

Saldo Baten en lasten gewone bedrijfsvoering 1.498.858 260.074 578.824 226.969 205.635 307.059 123.514 -7.698 318.751 -920.034

Saldo financiele bedrijfsvoering -160.636 -151.000 -153.195 -145.000 -145.000 -139.000 -132.000 -125.000 -2.195 7.441

Saldo buitengewone baten en lasten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAAL RESULTAAT 1.338.222 109.074 425.629 81.969 60.635 168.059 -8.486 -132.698 316.555 -912.593
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De rijksbijdragen zijn gerelateerd aan het aantal leerlingen. De overige baten bestaan m.n. uit 
detacheringsbaten en bijdragen van derden. Deze bijdragen zullen de komende jaren gelijk blijven. 
Contractactiviteiten zijn er niet. 
 

 

Balans in meerjarig perspectief 
 

 
 

Het grootste verschil tussen 2019 en 2020 is te zien op de posten: 
- Liquide middelen: door het positieve exploitatieresultaat in 2020 is het saldo aan liquide middelen flink 

hoger eind 2020, hetzelfde geldt voor de bestemmingsreserve. 
- De overige posten zijn eind 2020 redelijk gelijk aan 2019.  

 
De meerjarenbegroting zal de komende jaren een positief resultaat laten zien. Dit komt mede door de wijziging 
van systematiek van een dotatie aan de voorziening onderhoud naar het activeren en afschrijven van groot 
onderhoud. De dotatie aan de voorziening onderhoud bedroeg jaarlijks € 470.000, terwijl de afschrijving op 
groot onderhoud in 2020 ‘nog maar’ € 86.500 bedroeg. De komende jaren zal deze afschrijving oplopen, maar 
lager zijn dan € 470.000. Het verschil tussen de systematiek in doteren en activeren en afschrijven wordt 
jaarlijks toegevoegd aan de bestemmingsreserve. Hierdoor stijgt de bestemmingsreserve jaarlijks. Hoe dit in de 
jaren na 2020 gaat gebeuren is nog niet duidelijk, vandaar dat de bestemmingsreserve in bovenstaande tabel in 
rood is weergegeven. 
Cadans Primair heeft de reservepositie tegen het licht gehouden. Aan de hand van de aangereikte rekenmodule 
en het gegeven dat de bestemmingsreserve groot onderhoud Cadans Primair jaarlijks toeneemt naar aanleiding 
van de systematiek activeren en afschrijven (en daarmee dus het vermogen), stellen we dat de reservepositie 
van Cadans Primair op niveau is. Cadans Primair kent geen voorziening groot onderhoud. 
 
Eind 2020 zijn de volgende bestemmingsreserves aanwezig: 
 

Bestemmingsfonds privaat 300 

Bestemmingsreserve onderhoud 2019 1.011.415 

Bestemmingsreserve onderhoud 2020 376.779 

Bestemmingsreserve onderhoud 2021 283.000 

Bestemmingsreserve onderhoud 2022 259.557 

ACTIVA 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

VASTE ACTIVA

Immateriele VA 0 0 0 0 0 0 0

Materiele VA 10.903.561 10.887.504 11.090.273 11.010.507 11.148.675 11.059.013 11.039.331

Financiele VA 0 0 0 0 0 0 0

TOTAAL VASTE ACTIVA 10.903.561 10.887.504 11.090.273 11.010.507 11.148.675 11.059.013 11.039.331

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden 0 0 0 0 0 0 0

Vorderingen 1.116.411 1.089.468 1.089.468 1.089.468 1.089.468 1.089.468 1.089.468

Effecten 0 0 0 0 0 0 0

Liquide middelen 4.731.267 5.055.886 4.688.333 4.581.982 4.365.120 4.199.542 3.839.774

TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA 5.847.677 6.145.354 5.777.801 5.671.449 5.454.588 5.289.010 4.929.242

TOTAAL ACTIVA 16.751.238 17.032.859 16.868.074 16.681.957 16.603.262 16.348.024 15.968.573

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Algemene reserve 7.078.363 7.078.366 7.078.366 7.139.001 7.307.060 7.298.574 7.165.876

Bestemmingsreserve 1.495.510 1.921.137 2.003.106 2.003.106 2.003.106 2.003.106 2.003.106

Overige reserves / fondsen 0 0 0 0 0 0 0

VOORZIENINGEN 268.393 266.149 280.649 295.149 309.649 324.149 338.649

LANGLOPENDE SCHULDEN 6.008.817 5.747.564 5.486.311 5.225.058 4.963.805 4.702.552 4.441.299

KORTLOPENDE SCHULDEN 1.900.155 2.019.642 2.019.642 2.019.642 2.019.642 2.019.642 2.019.642

TOTAAL PASSIVA 16.751.238 17.032.859 16.868.074 16.681.957 16.603.262 16.348.023 15.968.573
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Bestemmingsreserve loonkosten 2020 0 

Bestemmingsreserve innovatie 182.000 

Bestemmingsreserve zij-instroom ll-en 40.504 

Bestemmingsreserve bouw -232.415 
 
 
De balans voor 2021 en verder is gebaseerd op de meerjarenbegroting. In deze begroting zijn de toekomstige 
investeringen en kosten voor groot onderhoud jaarlijks gelijk (op basis van een gemiddelde). In de volgende 
begroting (2022-2026) zal een meer realistisch investeringsplan opgenomen zijn.  

Te zien is dat de balans in de toekomst vrij constante bedragen laat zien. De langlopende schuld bij de schatkist 
loopt jaarlijks met € 261.000 af (aflossing). Het saldo aan liquide middelen daalt iets als gevolg van de 
investeringen die hoger zijn dan de afschrijvingen. 

 

3.3 Financiële positie 
 

Kengetallen  

 

De kengetallen solvabiliteit, liquiditeit, rentabiliteit en het weerstandsvermogen liggen, nu en in de toekomst, 
boven de signaleringswaarden van de inspectie. De financiële positie van Cadans Primair is daarom prima te 
noemen. 
Wat betreft de nieuwe signaleringswaarde voor het eigen vermogen; het eigen vermogen van Cadans Primair 
(ruim € 7 miljoen) komt niet boven het maximale eigen vermogen volgens de inspectie (€ 10 - € 11 miljoen). Er is 
volgens deze signaleringswaarde dus geen sprake van bovenmatig eigen vermogen. De inschatting van Cadans 
Primair,getoetst op basis van de aangereikte rekenmodule, is dat het eigen vermogen op niveau is. 
 
Gebeurtenissen na balansdatum: 

Stichting Cadans Primair heeft in het boekjaar 2021 nog steeds te maken met de gevolgen van het coronavirus. 
Dit zal in 2021 geen of slechts beperkte gevolgen hebben voor de bekostiging / inkomsten en te overziene 
gevolgen hebben voor de kosten. Er is tevens geen twijfel over de continuïteit van de stichting. 
 

 

Kengetallen 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Signaleringswaarde

Solvabiliteit 2 53 54 56 57 58 59 60 < 30

Liquiditeit 3,08 3,04 2,86 2,81 2,70 2,62 2,44 < 0,75

Rentabiliteit 7,49 2,35 0,46 0,34 0,93 -0,05 -0,75 Gem. +

Weerstandsvermogen 48 50 51 51 52 52 52 < 5

Signaleringwaarde eigen vermogen 9.899.539 10.111.008 10.520.389 10.656.376 11.016.460 11.135.592 11.323.072

Eigen vermogen Cadans Primair 7.078.363 7.078.366 7.078.366 7.139.001 7.307.060 7.298.574 7.165.876
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Bijlage 1: Overzicht scholen Cadans Primair 
 

SCHOLEN  Link naar website / Link naar scholenopdekaart.nl  

De Parel (07OJ) 

(Berlicum) 

https://www.basisschooldeparel.nl/ 

https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/9367/Basisschool-De-Parel?postcode=5258&presentatie=1&sortering=2 

Theresiaschool (08XH) 

(Berlicum) 

https://www.theresiaschool.net/ 

https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/5506/Theresiaschool?postcode=5258&presentatie=1&sortering=2 

Franciscus (07CY) 

(Biezenmortel) 

https://schoolfranciscus.nl/ 

https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/7937/Basisschool-Franciscus?postcode=5074&presentatie=1&sortering=2 

Fonkel (08MF) 

(Den Dungen) 

https://www.bsfonkel.nl/ 

https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/5505/Basisschool-Fonkel?postcode=5275&presentatie=1&sortering=2 

De Wegwijzer (03PM) 

(Den Dungen) 

https://www.bs-dewegwijzer.nl/ 

https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/9364/Rooms-Katholieke-Basisschool-De-Wegwijzer?postcode=5275&presentatie=1&sortering=2 

Willibrordus (08QP) 

(Esch) 

https://bs-st-willibrordus.nl/ 

https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/7938/Basisschool-Willibrordus?postcode=5296&presentatie=1&sortering=2 

Lambertusschool (06XC) 

(Gemonde) 

https://www.lambertusgemonde.nl/ 

https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/5504/BS-St-Lambertus?postcode=5291&presentatie=1&sortering=2 

De Klim-op (04XD) 

(Haaren) 

https://de-klim-op.nl/ 

https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/7936/Basisschool-Klim-op?postcode=5076&presentatie=1&sortering=2 

Dr. Landman (05BQ) 

(Helvoirt) 

https://landmanschool.nl/ 

https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/11750/Basisschool-Dr-Landman?postcode=5268&presentatie=1&sortering=2 

Herman Jozefschool (04VX) 

(Middelrode) 

https://www.hermanjozef.nl/ 

https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/9366/bs-Herman-Jozef?postcode=5258&presentatie=1&sortering=2 

https://www.basisschooldeparel.nl/
https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/9367/Basisschool-De-Parel?postcode=5258&presentatie=1&sortering=2
https://www.theresiaschool.net/
https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/5506/Theresiaschool?postcode=5258&presentatie=1&sortering=2
https://schoolfranciscus.nl/
https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/7937/Basisschool-Franciscus?postcode=5074&presentatie=1&sortering=2
https://www.bsfonkel.nl/
https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/5505/Basisschool-Fonkel?postcode=5275&presentatie=1&sortering=2
https://www.bs-dewegwijzer.nl/
https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/9364/Rooms-Katholieke-Basisschool-De-Wegwijzer?postcode=5275&presentatie=1&sortering=2
https://bs-st-willibrordus.nl/
https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/7938/Basisschool-Willibrordus?postcode=5296&presentatie=1&sortering=2
https://www.lambertusgemonde.nl/
https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/5504/BS-St-Lambertus?postcode=5291&presentatie=1&sortering=2
https://de-klim-op.nl/
https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/7936/Basisschool-Klim-op?postcode=5076&presentatie=1&sortering=2
https://landmanschool.nl/
https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/11750/Basisschool-Dr-Landman?postcode=5268&presentatie=1&sortering=2
https://www.hermanjozef.nl/
https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/9366/bs-Herman-Jozef?postcode=5258&presentatie=1&sortering=2
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SCHOLEN  Link naar website / Link naar scholenopdekaart.nl  

Roald Dahl (04TH) 

(Sint-Michielsgestel) 

https://www.roald-dahl.nl/ 

https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/9365/Basisschool-Roald-Dahl?postcode=5271&presentatie=1&sortering=2 

De Touwladder (05JG) 

(Sint-Michielsgestel) 

https://www.bsdetouwladder.nl/ 

https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/5502/De-Touwladder?postcode=5271&presentatie=1&sortering=2 

  

https://www.roald-dahl.nl/
https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/9365/Basisschool-Roald-Dahl?postcode=5271&presentatie=1&sortering=2
https://www.bsdetouwladder.nl/
https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/5502/De-Touwladder?postcode=5271&presentatie=1&sortering=2


29 

Bijlage 2: Organogram Cadans Primair 
 Organogram Cadans Primair  
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Bijlage 3: Verslag van de Raad van Toezicht 
 

Inleiding 

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het (bestuurlijk) functioneren van de organisatie, fungeert als klankbord 

voor de bestuurder en oefent een aantal bevoegdheden uit zoals vastgelegd in de statuten en het 

bestuursreglement van Cadans Primair. De Raad van Toezicht is gehouden aan de Code Goed Bestuur in het Primair 

Onderwijs en de gedragsregels zoals deze zijn opgenomen in het Reglement voor de Raad van Toezicht van Cadans 

Primair. 

Toezicht op rechtmatige verwerving en doelmatige en rechtmatige besteding van middelen 

Toezicht houden geschiedt op basis van het principe ‘op betrokken afstand toezien op de professionele organisatie’. 

Op basis van de door het bestuur en externen (o.a. inspectie en de door de RvT gekozen accountant) beschikbaar 

gestelde informatie en afhankelijk van de antwoorden en bevindingen neemt de Raad besluiten (verleent al dan niet 

goedkeuring) en adviseert zij het bestuur. Daarnaast heeft de Raad van Toezicht een auditcommissie ingesteld, die 

als taak heeft om gevraagd en ongevraagd een advies uit te brengen aan de Raad over de rechtmatigheid en 

doelmatigheid van het financieel beleid en beheer. Een remuneratiecommissie is ingesteld met als doel het 

functioneren van de bestuurder te beoordelen en zijn beloning vast te stellen. In 2019 is gestart met een commissie 

Onderwijs en Kwaliteit om dit onderwerp extra aandacht te geven. 

Ontwikkelingen en aandachtspunten 2020 

In 2020 heeft de Raad van Toezicht zeven maal vergaderd met de bestuurder. Vanwege de covid-pandemie heeft het 

merendeel van de vergadering digitaal plaatsgevonden. In lijn met de afgelopen jaren heeft de Raad van Toezicht 

aandacht besteed aan de strategische planning & control binnen de organisatie. In verschillende vergaderingen is 

gesproken over de realisatie van de strategie. Zowel als het gaat om de ontwikkelingen van de kwaliteit van het 

onderwijs als het financiële beleid. De tussentijdse resultaten en de eindresultaten van de toetsen van de twaalf 

scholen zijn in de Raad van Toezicht besproken. In tegenstelling tot de jaren daarvoor hebben leden van de Raad in 

2020 geen werkbezoeken afgelegd. Reden was de covid-pandemie. Vanaf maart 2020 was er vanwege de pandemie 

de afspraak om zeer terughoudend te zijn met niet-noodzakelijke bezoeken aan de scholen. De Raad van Toezicht 

heeft wel in nauw contact gestaan met de directeur bestuurder over de maatregelen op de scholen en hoe de 

organisatie het onderwijs ‘in de lucht’ heeft kunnen houden. 

Vanuit financieel perspectief heeft de Raad van Toezicht de exploitatierapportages over 2020 besproken. Financiële 

stukken worden voor de vergadering door de bestuurder besproken met de Financiële commissie. Naast de 

exploitatierapportages betreft dit onder andere de begrotingsbrief 2021, de begroting 2021, de meerjarenbegroting 

2022-2025. 

Cadans Primair participeert in de Coöperatieve Dommelgroep U.A. Daarin werken vijf organisaties voor primair 

onderwijs in de regio Meierij samen op de gebieden financiën, personeelszaken en huisvesting. Binnen de 

Dommelgroep vormen de Bestuurders van de deelnemende onderwijsorganisaties het College van Bestuur, en 

fungeren de Raden van Toezicht van de organisaties als Leden van de coöperatie. In 2020 is er eenmaal een 

Algemene Ledenvergadering van de Dommelgroep geweest. Hierin is de begroting 2021 goedgekeurd en is de 

voortgang van het koersplan 2016-2020 besproken. De RvT hecht veel waarde aan de werking van de Dommelgroep 

als Shared Service Center met daarbij de mogelijkheid om op beleidsmatig niveau samen te werken tussen de 

verschillende stichtingen en zo gebruik te maken van elkaars kwaliteiten. 

De scholen van Cadans Primair zijn aangesloten bij het Samenwerkingsverband Primair Onderwijs De Meierij. In een 

vergadering van de RvT is apart stil gestaan bij het thema Passend onderwijs. 
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De staat van de huisvesting is in verschillende RvT vergaderingen besproken. Dit betreft de in verband met 

capaciteitsproblemen gewenste uitbreiding bij de Wegwijzer en Fonkel, de ontwikkelingen van een multifunctionele 

accommodatie in Gemonde (Lambertusschool), de plannen voor een MFA in de Biezenmortel (Fransiscusschool) en 

de noodzakelijke vernieuwing (vervangende nieuwbouw of grondige renovatie) van de Willibrordusschool in Esch. 

Dit laatste dossier is eind 2020 door de gemeente Haaren, welke is opgeheven, overgedragen aan de gemeente 

Boxtel.  

De werkdruk op de verschillende scholen heeft de aandacht van de RvT. Hier is op verschillende momenten over 

gesproken waarbij is stil gestaan bij de besteding van de werkdrukmiddelen. Hieraan gerelateerd zijn de 

verschillende stakingsmomenten besproken om te kunnen vaststellen hoe het onderwijzend personeel hier stelling 

in neemt en wat de consequenties zijn op de verschillende scholen. 

De volgende stukken zijn door de RvT goedgekeurd in 2020: 

- de jaarrekening 2019 en het bestuursverslag 2019, 

- de begrotingsbrief 2021, 

- de begroting 2021, 

- de meerjarenbegroting 2022-2025. 

 

Functioneren van de Raad van Toezicht 

Vanuit de notie van horizontale verantwoording heeft de Raad van Toezicht met de GMR vergaderd.  

Na de fusie van 2019 bestond de Raad van Toezicht uit zeven leden. De afspraak bij de fusie was om middels het 

rooster van aftreden toe te werken naar een Raad bestaande uit vijf leden. In 2020 hebben twee leden, de heren 

Mieras en Smits, conform het rooster afscheid genomen van de Raad van Toezicht. Het lidmaatschap van de 

financiële commissie is door de heer Jansen overgenomen van de heer Smits; de voorzittershamer is door de heer 

Mieras overgedragen aan de heer Vorstenbosch. 

De Raad van Toezicht heeft in 2020 stil gestaan bij het eigen functioneren. Deze evaluatie is samen met de 

bestuurder uitgevoerd en is begeleid door een externe. Samenvattend is de RvT tevreden over de onderlinge 

samenwerking en de inhoud en scherpte van de vergaderingen. Een aantal gewenste verbeteringen zijn benoemd. 

Vastgesteld is dat de samenwerking in de RvT naar tevredenheid is.  

Johan Vorstenbosch, voorzitter 
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Bijlage 4: Jaarverslag van de GMR 
 

Jaarverslag van de GMR Cadans Primair 2020 

 
Samenstelling 2020: 
GMR leden:  
 De Touwladder: Rene Poodt( ouder), Jeannie vd Wetering (lkr) 

St. Lambertusschool: Erna van Heesch(ouder),  Benno Gerard (lkr) 
Roald Dahl: Corine Westerink (ouder), Anke van Boxmeer (lkr),  
Theresiaschool  Hannelieke vd Stappen (ouder), Joyce Rovers (lkr) 
De Wegwijzer: Annechien Siebelt (ouder) Rebecca Munster (lkr) 
Fonkel: Marcel de Koning (ouder),  Chris van Santvoort (lkr) 
De Parel: Lianne Weijts (ouder), Dianne Matthijssen (lkr) 
Herman Jozefschool: Joost van Roosmalen (ouder), Brenda Hooijmans (lkr) 
Bs. Dr. Landman: Monique vd Kerkhof (ouder), Marja van Broekhoven (lkr)  
Franciscuschool: Roland van de Pas (ouder), Sanne de Gier (lkr)  
Willibrordusschool: Bas Dobbelaer (ouder),  Thijske Verdaasdonk (lkr)  
Bs De Klim-op: Suzanne van der Mee (ouder), Bram Lagendijk (lkr) 
Bestuurder Cadans Primair: Marianne  van Wegberg 

 
In de laatste helft van het schooljaar 2019-2020 hebben de volgende leden afscheid genomen van de GMR: 
Rene Poodt (ouder De Touwladder – vervangen door Martijn van Tilburg) 
Erna van Heesch (ouder st-Lambertusschool – vervangen door Willem de Wilt) 
Hannelieke van der Stappen (ouder Theresiaschool – vervangen door Marieke Lucius) 
Monique van de Kerkhof (ouder Bs. Dr. Landman – vervangen door Marije Boelaars) 
Bas Dobbelaer (ouder Willibrordusschool – vervangen door Hilde van Schijndel) 
Bram Lagendijk (leerkracht Bs. De Klim-op) – nog geen vervanging voor gevonden 
Rebecca Munster en Christel Livius delen samen de taak als leerkracht binnen de GMR vanuit De Wegwijzer. 
 
In 2020 stonden er 7 vergaderingen van de GMR gepland. Hiervan zijn er 3 vervallen vanwege de coronacrisis.  De 
overige vergaderingen hebben plaatsgevonden, deels met persoonlijke aanwezigheid van de leden, deels online, of 
soms zelfs geheel online.  
In een periode zonder vergadering is er tussentijds steeds contact en afstemming geweest tussen de bestuurder en 
de voorzitter van de GMR. 
Ook de gezamenlijke bijeenkomst met de leden van de Raad van Toezicht is helaas komen te vervallen.  
Op dinsdag 3 maart is er wel een grote panelavond gehouden over het strategisch beleidsplan, waaraan ook leden 
van de Medezeggenschapsraden van de scholen hebben deelgenomen.  
 
Het Dagelijk Bestuur (DB) van de GMR ziet er als volgt uit 
Marcel de Koning (voorzitter), Bram Lagendijk (t/m juni)/ Marja van Broekhoven (secretaris) 
 
Onderwerpen waaraan instemming of advies is verleend: 

1. Begroting 2020: positief advies 

2. Strategisch beleidsplan: instemming 

3. Nieuwe regeling personeelsaangelegenheden: instemming 

4. Wijzigingen in het functiehuis voor onderwijsassistenten en directeuren: instemming 

5. Vergoedingsregelingen personeel: instemming 

6. ARBO-beleid Dommelgroep: instemming. 

7. Begrotingsbrief 2021: instemming 

8. Vakantierooster 2021-2022: instemming 

 

 



33 

Overige besproken onderwerpen (met of zonder bevoegdheid):  

1. Staking 30 en 31 januari 

2. Onderwijs in coronatijd / lockdown 

3. Ventilatie binnen de scholen 

4. Evaluatie van functioneren en inrichting van de GMR Cadans Primair 

5. Actualiseren overige functies OOP in het functiehuis ter kennisgeving: akkoord 

 
Werkwijze GMR 
De werkwijze van de GMR is het afgelopen jaar hetzelfde gebleven. We zijn op dezelfde voet doorgegaan als hoe we 
gestart zijn na de fusie. Doordat er veel vergaderingen niet hebben kunnen plaatsvinden is er minder in de 
werkgroepen voorbereid en besproken dan vooraf bedacht.  Een groot deel van de vergaderingen die doorgang 
hebben gevonden, stonden in het teken van de coronacrisis, de lockdown en het thuisonderwijs. We hebben nog wel 
de 3 werkgroepen: 

- Financiën 
- Onderwijs en kwaliteit 
- Protocollen 

We hopen dat we in 2021 weer optimaal gebruik kunnen maken van de expertise van deze werkgroepen.  
 
De GMR kijkt, net als heel Nederland, terug op een vreemd en bewogen jaar, het jaar van de coronacrisis. We 
bedanken iedereen die op zijn of haar manier heeft geprobeerd mee te denken en mee te praten over de 
onderwerpen die in de GMR aan bod kwamen. We hopen in het jaar 2021 weer op een prettige manier te kunnen 
samenwerken met onze bestuurder Marianne van Wegberg en onze Raad van Toezicht. We wensen iedereen daarbij 
vooral een goede gezondheid toe. 
 
Marja van Broekhoven, 
Secretaris GMR Cadans Primair.  
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Bijlage 5: Strategisch beleid 
  

Bijlage 5: Leren beweegt ons 

(De volledige versie van ons strategisch beleidsplan staat op onze website www.cadansprimair.nl.)  
 
In oktober 2020 is het strategisch beleidsplan LEREN BEWEEGT ONS van Cadans Primair vastgesteld. Hiervoor is een 
brede verkenning uitgevoerd met de verschillende geledingen naar de uitgangspunten en de diverse interne- en 
externe ontwikkelingen. Uit deze verkenning blijkt een gedeeld beeld van Cadans Primair.  
Cadans Primair kent een focus op het primaire proces met een kenmerkende open en onderzoekende houding en 
sterk onderwijskundig leiderschap.  
Op basis van de dialoog en verkregen input zijn gezamenlijk zes speerpunten voor Cadans Primair gekozen. Deze 
speerpunten vormen het kader voor de verdere ontwikkeling van onze gehele organisatie, zowel bestuursbreed, op 
onze scholen als voor al onze onderwijsprofessionals en bovenal onze leerlingen.  Deze worden in het volgende 
beeld weergegeven en vervolgens een voor een toegelicht. 
 

 
 

 

 

Onze basis: goed onderwijs! 
De basis van Cadans Primair is, en blijft, goed, gedegen en gefundeerd kwalitatief onderwijs. We willen leerlingen 
toerusten en ontwikkelen voor het leven, hebben hoge verwachtingen en streven naar een hoog leerrendement. Het 
leerproces  van leerlingen wordt continu zichtbaar gemaakt waarbij de ontwikkeling van iedere leerling wordt 
geëxpliciteerd en in beeld wordt gebracht.  
De leerlingen ontwikkelen zich in een goed pedagogisch klimaat waarin zij zich prettig voelen. Wij stimuleren hen om 
te handelen vanuit een open respectvolle grondhouding voor anderen en oog te hebben voor de duurzaamheid van 
de wereld om zich heen.  
Deze basis vormen wij samen met ouders. Samen met de leerling vormen ouders en school dan ook een driehoek, 
waarbij ieder vanuit de eigen verantwoordelijkheden gericht is op dezelfde ambitie: een optimale ontwikkeling voor 
ieder kind.  
In onze veranderende maatschappij waarbij kennis op ieder moment beschikbaar wordt, is het zelf kunnen 
onderzoeken en sturing nemen van het eigen leerproces van groot belang. Dit vraagt een verandering naar meer 
leerling-gestuurd onderwijs. Hier horen ook andere onderwijsactiviteiten bij. Dit betekent niet dat “klassiek” 
leerkracht-gestuurd onderwijs geen waarde heeft, maar dat dit aangevuld wordt met activiteiten waarbij de leerling 
eigenaarschap kan nemen en onderzoekend leren wordt gestimuleerd.  
Onze onderwijsvisie bestaat uit drie onderdelen die wij de komende jaren verder ontwikkelen:  
• onderzoekend leren: 
• eigenaarschap  
• zicht op onderwijsbehoefte en aanpassingen. 

http://www.cadansprimair.nl/
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Deze drie thema’s zijn op stichtingsniveau uitgewerkt op definitie, onderbouwing, ambitie, en actie-en 
ontwikkelpunten. Dit versterken wij met de speerpunten professioneel organiseren’ en ‘samenwerken met 
partners’. Binnen professioneel organiseren geven wij inhoud aan de professionele leergemeenschap (PLG)  die wij 
met elkaar vormen waarbij kennisdeling en onderzoek centraal staan. Vanuit onze onderwijsvisie zoeken wij 
intensieve samenwerking met diverse partners.  
Onderzoekend leren 
Onderzoekend leren is een werkvorm of leerstijl die aanspoort om de wereld om je heen te ontdekken en te 
onderzoeken. Hierbij staat de denkkracht van de leerling centraal. Belangrijke vaardigheden voor de toekomst van 
de leerling als kritisch denken, creativiteit en probleemoplossend vermogen worden hiermee verdiept en 
nieuwsgierigheid wordt gestimuleerd.  
Eigenaarschap 
Eigenaarschap is het hebben van invloed door de leerlingen op het eigen leerproces. Dit (gedeelde) eigenaarschap 
wordt gegeven vanuit vertrouwen, op basis van continue feedback en evaluatie, in samenspraak met de leerkracht 
en is afhankelijk van de behoeften en mogelijkheden van de leerling.  
Zicht op onderwijsbehoefte en aanpassingen 
Een ander thema binnen onze verkenning is inzicht krijgen in de onderwijsbehoefte en het onderwijs hierop 
aanpassen. Onderwijs op basis van inzicht in de leerling en het leren zichtbaar maken. Dit sluit aan op de invoering 
van passend onderwijs, waarbij ook leerlingen met specifieke onderwijs-behoeften worden ondersteund. Hoewel de 
onderwijspraktijk van vandaag haar grenzen kent, willen wij onze leerlingen goed leren kennen en zo goed mogelijk 
ons onderwijs op de onderwijsbehoefte van onze leerlingen af kunnen stemmen.  Het realiseren van goed onderwijs 
vraagt een organisatie waarbinnen de onderwijsprofessional eigenaarschap neemt, kennis ontwikkelt en deelt en 
competenties benut. Sturing en feedback zijn cruciale onderdelen voor onderwijsprofessionals om zich te kunnen 
ontwikkelen. Op deze manier kunnen werkgever en werknemer elkaar optimaal versterken. Door hierop te 
investeren is er sprake van onderscheidend werkgeverschap.  
Professioneel organiseren 
Wij hanteren een professionele leergemeenschap om onze speerpunten te realiseren. Dit doen wij gezamenlijk, 
iedere PLG heeft een Cadans Primair brede vertegenwoordiging met aansturing van directieleden Cadans Primair. 
Door met PLG’s te werken komt kennisdeling op de scholen in een stroomversnelling en stimuleren we een cultuur 
van experimenteren, innovatie en ondernemerschap  
Samenwerking met partners 
De ontwikkeling van een leerling geven wij samen vorm met partners in onze omgeving. Het doel is een integrale 
samenwerking rondom kind, ouders, onderwijs, jeugdhulp en/of zorg. Zo kunnen we snel handelen voor kinderen 
die op school weer kunnen leren doordat zij passende ondersteuning krijgen. Deze partners vormen onmisbare 
schakels in de ontwikkeling van onze leerlingen. Wij werken dan ook graag samen om deze ontwikkeling verder te 
versterken. Komende periode gaan wij dan ook onderzoeken of en waar nadere samenwerking met diverse partners 
de ontwikkeling kan versterken Hierbij valt te denken aan doorgaande ontwikkeling van een Integraal Kindcentra, 
arrangeren naar schoolbehoefte en het onderzoeken van meer structurele samenwerkingsmogelijkheden met het 
Voortgezet Onderwijs.  
 
De speerpunten van het strategisch beleidsplan zijn uitgewerkt in ambitie-indicatoren en meetbare indicatoren. Op 
schoolniveau worden deze speerpunten verwerkt in de schooljaarplannen. De voortgang hiervan wordt zowel op 
school als op bestuursniveau zichtbaar gemaakt in een cockpit. Het allerbelangrijkste is dat deze speerpunten terug 
te vinden zijn in onze school en in onze groepen. Dat is waar onze onderwijsprofessionals werken en onze leerlingen 
leren. Dat is waar Cadans Primair het voor doet: leren beweegt ons. 
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Bijlage 6: Onderwijsresultaten 

 
Afbeelding 1:  
Omdat de resultaten op de eindtoets voor schooljaar 2019-2020 ontbreken, kijkt de inspectie bij de beoordeling van 
de resultaten alleen naar de eindtoetsresultaten in schooljaar 2017-2018 en 2018-2019. De op de eindtoets 
behaalde percentages referentieniveaus in dit rapport zijn dus ook berekend over twee schooljaren (als 
beschikbaar). Lees in dit rapport ‘over twee schooljaren’ waar ‘over drie schooljaren’ staat. 
De inspectie kijkt in de beoordeling specifiek naar: 
• Het percentage leerlingen dat aan het einde van het basisonderwijs een minimumniveau voor taal en rekenen 
behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de 
basisschool moeten behalen. 
• Het percentage leerlingen dat aan het einde van het basisonderwijs het hogere niveau voor taal en rekenen 
behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk 
leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. 
Hieruit volgen voor de school dus twee percentages. Eén percentage leerlingen dat het fundamentele niveau voor 
taal en rekenen heeft behaald en één percentage leerlingen dat daarnaast ook het streefniveau voor taal en rekenen 
heeft behaald. Om een stabiel beeld te krijgen gaat de inspectie uit van de resultaten van de laatste drie schooljaren 

samen. In dit jaar wordt het schooljaar 2019-2020 niet meegenomen.

 
 



37 

 
 
 
De tabel op de volgende bladzijde geeft informatie over de schoolweging van alle scholen onder het bestuur. De 
tabel is gesorteerd van hoge naar lage schoolweging (gemiddelde). Het landelijk gemiddelde en het 
bestuursgemiddelde zijn gewogen gemiddelden. Beide zijn gecorrigeerd voor verschillen in het totaal aantal 

leerlingen. 
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De eindtoets voor groep 8 is dit schooljaar niet afgenomen. 
Schooladvisering Voortgezet Onderwijs 

 


