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Inhoud

Er is veel en lang gesproken over de totstandkoming van de samenwerkingsschool in uw dorp. U bent 

als ouders en teamleden vanaf 2012 op verschillende momenten gehoord c.q. betrokken geweest bij 

de visievorming. De medezeggenschapsraden van beide scholen zijn nauw betrokken geweest bij de 

besluitvorming en hebben in een intentieverklaring het belang van het tot stand komen van de 

samenwerkingsschool formeel vastgelegd.

Het is een proces dat gevolgen heeft voor het onderwijs, de leerlingen, de ouders, de medewerkers en 

het dorp. Het is een antwoord op de vermindering van het aantal leerlingen en tegelijkertijd geeft het 

waarborgen voor de kwaliteit van het onderwijs en de leefbaarheid van het dorp.

Belangrijk en voorop staat de identiteit van de school. Hier wordt dan gedoeld op de identiteit in brede 

zin: onderwijskundig en levensbeschouwelijk. Tezamen geeft dit het karakter weer van de school:  

hier wil de school voor staan en herkenbaar in zijn. 

Deze fusie-effectrapportage (FER) geeft inzicht in de belangrijkste aspecten van de fusie: 

• Onderwijskundig en levensbeschouwelijk 

• Personele bezetting 

• Financieel 

• Huisvesting

De nu voorliggende rapportage heeft het karakter van een ‘meeneemdocument’. Daarmee bedoelen 

we dat het document wat nu voorligt een werkdocument is. We hebben als besturen ons best gedaan 

al uw vragen met deze FER te beantwoorden. Mocht dit op sommige plaatsen nog niet het geval zijn 

dan nodigen we u van harte uit met ons hierover in gesprek te gaan. In eerste lijn is de directeur van 

de school hiervoor het aanspreekpunt. We wijzen u er, wellicht ten overvloede, op dat de FER als 

basis het bestuurlijk convenant kent wat u eerder ter hand is gesteld. Van deze inhoud kan niet 

worden afgeweken bij de uitwerking van deze FER.

Met dit rapport zijn de voorbereidingen nog niet klaar. Veel zaken moeten nog verder worden 

uitgewerkt, maar de kern van de school is goed zichtbaar.

De FER dient om alle belanghebbenden inzicht te geven in hoe de school eruit gaat zien  

per 1 augustus 2016. Het dient ook vooral de medezeggenschapsraad inzicht te geven in  

de nieuwe school. Zij kunnen aan de hand van dit document hun definitieve instemming geven  

aan de fusie. Een woord van dank is op de plaats voor alle medewerkers en ouders die aan deze  

FER hebben meegewerkt. In het volgende hoofdstuk leest u hoe één en ander tot stand is gekomen.

Namens de besturen van OPO Furore en PCBO Smallingerland

Teunis Wagenaar (Projectleider bestuurlijke zaken OPO Furore)

Bas van Loo (Algemeen Directeur PCBO Smallingerland)

1. Inleiding en opdracht 

1. Inleiding en opdracht 3

2. Uitvoering van de FER vanuit de werkgroepen 4

3. Betrokkenheid van de besturen na de fusie 5

4. Management samenvatting 6

5. Onderwijs en identiteit 7

6. Prognose leerlingenaantallen Rottevalle. 12

7. Faciliteiten regeling samenvoeging basisscholen 13

8. Inventarisatie activa 15

9. Inventarisatie nieuwe investeringen 15

10. Exploitatie begroting onderwijsleerpakket. 16

11. Huisvesting en exploitatie huisvesting 19

12. Formatie en formatiebeleid 21

13. Personeelsbeleid PCBO Smallingerland en OPO Furore 25

14. Rechtspositie 27

15. Vergelijking administratieve procedures 27

16. Inventarisatie contracten 28

17. Begroting fusiefaciliteiten 29

 Bijlagen 31



Fusie-effectrapportage | 4 Fusie-effectrapportage | 5

Voor de uitvoering van het onderzoek is gewerkt met twee werkgroepen: 

• Werkgroep onderwijs en identiteit

• Werkgroep personeel, rechtspositie, huisvesting en bekostiging 

 

De opdracht van de Werkgroep onderwijs en identiteit was: 

‘Beschrijf de onderwijskundige en levensbeschouwelijke identiteit van de school’

De werkgroep bestond uit de volgende personen:

• Albert Jan Tiemens

• Theun de Boer

• De teams van beide scholen

De opdracht van de Werkgroep personeel, rechtspositie, huisvesting en bekostiging was : 

‘Onderzoek of er financiële en rechtspositionele beletselen zijn om tot één school te komen in de 

Rottevalle’

De werkgroep bestond uit de volgende personen: 

• Jan Hoogterp, controller PCBO Smallingerland 

• Reino Rispens, beleidsmedewerker Financiën OPO Furore 

• Elsa Riemersma, P&O adviseur PCBO Smallingerland

• Paula Peters, stafmedewerker P&O OPO Furore

De werkgroep heeft verder overleg gevoerd met: A. Keuning van BCN over het MFC.

We hebben hiervoor onderzoek gedaan naar de volgende onderdelen: 

• Prognose leerlingenaantallen 

• Fusiemiddelen en mogelijk inzet 

• Inventarisatie van de activa 

• Inventarisatie van nieuwe investeringen 

• Exploitatiebegroting nieuwe dorpsschool

• Ruimtebehoefte van de nieuwe dorpsschool

• Formatie voor 2015-2016 

• Administratieve procedures 

• Inventarisatie contracten

Daarnaast hebben we een begroting gemaakt van de fusiefaciliteiten.

2. Uitvoering van de FER vanuit de werkgroepen

De beide schoolbesturen zien het als hun verantwoordelijkheid om goed betrokken te blijven bij de 

ontwikkeling van de samenwerkingsschool. Afgesproken is dat de besturen elkaar in ieder geval een 

keer per jaar zullen ontmoeten. De ontwikkeling van de samenwerkingsschool staat dan standaard op 

de agenda.

De inhoud van de betrokkenheid is op de volgende zaken:

• Identiteit 

• Personele zaken

• Financiën en dan met name de besteding van de fusiegelden

• Onderwijs en onderwijsopbrengsten en resultaten

• Huisvesting

De besturen regelen deze zaken in een convenant waar de kern is dat als er afgeweken wordt van de 

afspraken of de inhoudelijke lijn, er overeenstemming moet zijn tussen de besturen. Op deze manier 

willen de twee besturen verantwoordelijkheid houden en nemen voor de fusiescholen de komende 

jaren.

Verder is er op iedere school een vaste commissie identiteit ingericht die gekoppeld is aan de mede-

zeggenschapsraad. Deze commissie zal ieder jaar verslag doen over de ontwikkeling van de identiteit. 

De medezeggenschapsraad heeft bij eventuele wijzigingen instemmingsrecht.

3. Betrokkenheid van de besturen na de fusie
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Financieel gezien zijn er geen beletselen om te komen tot één dorpsschool in de Rottevalle. 

De fusieregeling kent 6 jaar lang 100% compensatie van het niet-lineaire deel van de personele  

vergoedingen. Dit betekent 6 jaar lang € 142.361,- jaarlijks. In totaal is dit € 854.167,-.

De volgende keuzes zijn onderdeel geworden van deze rapportage: 

• Schoolmiddelen gaan mee in de fusie tenzij er geen gebruik van wordt gemaakt.

• Geen vermogensoverdracht in de vorm van liquide middelen.

•  De beide besturen houden in hun formatiebeleid rekening met mogelijke terugkeer van gedeta-

cheerd personeel.

•  Boventalligheid wordt in één keer verrekend tussen de besturen zoals beschreven in hoofdstuk 9: 

verrekening boventalligheid. 

•  De werkgroep stelt voor om voor 2 jaar fusiemiddelen beschikbaar te stellen voor boventalligheid 

(zie ook pagina 16).

•   In de te vormen stichting voor het MFC nemen deel: 

a. De hoofdgebruikers van de MFC Rottevalle 

b. De gemeente Smallingerland

•  De stichting draagt zorg voor het beheer en het onderhoud van de huisvesting en pleegt inspanningen 

om het gebouw optimaal te benutten. Het onderhoud geschiedt op basis van een MOP en wordt 

geheel uitbesteed aan een professionele partij.

•  De begroting wordt opgesteld op basis van de normbijdragen van de gebruikers, overige baten en 

kosten. 

•  De inbreng van de financiële middelen beperkt zich tot de materiële instandhouding voor de 

groepsafhankelijke PVE’s. Dit is inclusief directievoering MFC. 

•  De gemeente Smallingerland is betrokken bij het gebruik van het gebouw en staat garant voor de 

exploitatietekorten van de stichting. Zij keert ontstane tekorten uit die die na het opstellen van de 

jaarcijfers zijn vastgesteld of eerder indien dit tot liquiditeitsproblemen zou leiden.

In noflik plak foar goed ûnderwiis!

We gaan samen werken aan een nieuwe school. Een openbare en een christelijke school gaan 

samen verder als samenwerkingsschool, waarin zowel openbaar als christelijk zich thuis moet gaan 

voelen. Het onderwijsconcept van de nieuwe school wordt vormgegeven vanuit een aantal duidelijke 

uitgangspunten. Het MFC wordt een plek waar iedereen welkom is. Een samenlevingsplek waarin 

veel aandacht zal zijn voor cultuur, natuur en milieu in de ruimste zin van het woord op de toekomst 

gericht. De school wil daarbij van harte aansluiten en er onderdeel van zijn, maar bovenal staan we 

voor goed onderwijs.

Onze missie is: In noflik plak foar goed ûnderwiis!

De samenwerkingsschool in Rottevalle 

• wil een moderne school zijn voor de bevolking van Rottevalle en wijde omgeving; 

•  wil een school zijn waar men leert rekening met elkaar te houden en waar men respectvol omgaat 

met verschillen in achtergrond en levensbeschouwelijke identiteit;

•  wil een school zijn waar kinderen, ouders en leerkrachten zich thuis voelen (warmte, veiligheid, 

openheid, betrokkenheid), met een goede samenwerking tussen leerlingen, leerkrachten en ouders;

•  wil een plaats zijn waar het fijn is om samen te leren en samen te leven, met een goede balans 

tussen hoofd, hart en handen met aandacht en tijd voor talentontwikkeling;

•  wil een school zijn waar kinderen door rust, regelmaat, respect, structuur en duidelijkheid leren,  

met aandacht voor verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samenwerking met doorgaande lijnen  

in het leerproces;

•  wil een school zijn waarbij het aanbieden van zorg past bij de individuele leerling, maar ook een 

school die opbrengstgericht wil werken met oog voor ambitie;

•  wil een school zijn waar elk kind zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen. We kijken naar de 

mogelijkheden van het kind en willen aansluiten bij die mogelijkheden, talenten en leerstijlen.  

 Daarbij kennen we onze beperkingen door de combinatiegroepen en de eisen van inspectie  

en het vervolgonderwijs.

•  wil een school met een rijke, uitdagende leeromgeving zijn, waar kinderen leren wat er in de wereld 

te koop is, wat betreft de actualiteit, maar ook cultuur en expressie.

•  wil een school zijn met aandacht voor burgerschap, zodat leerlingen goed voorbereid kunnen 

functioneren in een democratische samenleving.

Kernwaarden

Onze kernwaarden zijn: respect, vertrouwen, openheid, gelijkwaardigheid. Deze kernwaarden willen 

we graag zichtbaar maken. Iedereen die bij de school betrokken is laat zien dat hij/zij positief 

denkend, verschillen accepterend, elkaar de ruimte gevend, helder communicerend, luisterend, 

realistisch, eerlijk, collegiaal, serieus en vergevingsgezind tracht te zijn. 

Uitgangspunten voor de samenwerkingsschool

Vanuit het openbaar onderwijs is er principiële gelijkwaardigheid van en respect voor de godsdienstige 

of levensbeschouwelijke achtergrond van ouders, leerlingen en personeelsleden. Voor het christelijk 

onderwijs is de bijbel de belangrijkste inspiratiebron voor het omgaan met elkaar, de medemens en de 

omringende wereld. Daarbij wordt alle ruimte gegeven aan iedereen met respect voor ieders inbreng.

De samenwerkingsschool biedt beide uitgangspunten en is daardoor algemeen toegankelijk. 

De gelijkwaardigheid en het respect komt tot uiting in de omgang met elkaar, het pedagogisch 

handelen van leerkrachten en het onderwijskundig programma van de school.

Onder ‘identiteit’ wordt het inspirerende en bindende element verstaan tussen overtuiging en 

handelen. Het uit zich door het omgaan met elkaar, het pedagogisch handelen en het onderwijs. 

Inspraak en betrokkenheid van ouders wordt serieus genomen via de identiteitscommissie en de 

medezeggenschapsraad.

4. Management samenvatting 5. Onderwijs en identiteit
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Pedagogiek

De leerkrachten creëren op de samenwerkingsschool een veilige leeromgeving en een goede 

werksfeer. We bieden veiligheid en structuur, een klimaat dat de leerlingen uitdaagt tot leren zodat  

de leerling de ruimte krijgt zich persoonlijk, sociaal en cognitief te ontwikkelen. 

Naast het bijbrengen van kennis en vaardigheden komen ook zaken als opvoeding, begeleiding naar 

volwassenheid en voorbereiding op de maatschappij duidelijk aan de orde. Bij dit alles gaat het team 

uit van de principes verantwoordelijkheid, keuzevrijheid, zelfstandigheid, samenwerken en vieren.

Wij gaan respectvol met elkaar, de omgeving en het materiaal om. We bieden structuur, duidelijkheid 

en rust door samen met de leerlingen tijdens klassenvergaderingen en bijeenkomsten van een 

leerlingenraad regels en normen op te stellen waar we ons allemaal consequent aan houden.

Leerkrachten tonen respect voor de zelfontwikkeling van ieder kind. We proberen het kind altijd 

positief te benaderen. De leerkracht heeft zowel de rol van leraar als begeleider. De onderlinge 

verhoudingen worden gekenmerkt door vriendelijkheid, gelijkwaardigheid, het geven en nemen van 

verantwoordelijkheid, het geven en nemen van vrijheid en wederzijds respect. Tussen leerkracht en 

leerling dient een vertrouwensrelatie te zijn. 

Aanbod

Het basisonderwijsaanbod is gericht op de ontwikkeling van de kinderen in de hoofdvakken,  

waarbij we een aanbod hebben voor de kinderen die gemiddeld scoren maar ook voor de leerlingen 

die meer kunnen op cognitief terrein of kinderen die meer tijd nodig hebben en aanpassingen in de 

leerstof. We zorgen dat de kinderen zoveel mogelijk op hun niveau kunnen werken en daarbij houden 

we rekening met hun leerstijl. In het aanbod is ook nadrukkelijk aandacht voor activiteiten met de 

handen, met het hart en culturele activiteiten.

Bij ons is de rol van de leerkracht naast die van docent ook die van coach en begeleider, maar ook 

uitdager, stimulator. De leraren zijn niet alleen gericht op kennisoverdracht. Net zoals de leerlingen zijn 

de leerkrachten voortdurend bezig zich te ontwikkelen.

De sfeer binnen de groep vinden we erg belangrijk. Bij een groot aantal leeractiviteiten is er op  

onze school sprake van communicatie over en weer tussen de leerlingen, ook groepsdoorbrekend.  

Wij hechten eraan dat oudere kinderen leren jongere kinderen te helpen. Het gaat om leren van  

elkaar en ook om sociale vorming, leren elkaar te helpen en verantwoordelijkheid te dragen.

Aspecten van het eerder genoemde ‘noflik’ komen terug in deze activiteiten: kringgesprekken, 

groepswerk, elkaar helpen, samenwerkend leren, tutorleren, het samen spelen op het schoolplein, 

tijdens de gymnastieklessen, tijdens expressievakken, bij het dramatiseren en tijdens de lessen 

wereldoriëntatie. Leerlingen leren hulp te bieden en hulp te vragen. 

Zelfstandigheid komt op onze school voor binnen alle vakgebieden. We hanteren daarbij verschillende 

werkvormen: individuele opdrachten, het zowel schriftelijk als mondeling verwerken en eigen maken 

van leerstof en ook groepsgebonden opdrachten. Dit laatste heeft als doel om leerlingen van elkaar te 

laten leren en te leren samenwerken. 

 

De leerling groeit gaandeweg naar een meer zelfverantwoordelijk leren, meer zelfsturend bezig zijn. 

De leerling leert zichzelf al doelen te stellen ten aanzien van ambitieniveau, het gewenste eindresultaat. 

Hij maakt keuzes over hoe hij de doelen wil bereiken. De leerstof wordt nog voor een groot deel door 

de leerkracht aangereikt. Het uiteindelijke doel zou zelfsturend leren kunnen zijn. 

Op de samenwerkingsschool is het uitgangspunt dat we alle leerlingen op school de mogelijkheid 

willen bieden om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen, zodat zij op een ononderbroken wijze  

de basisschool kunnen doorlopen. We zorgen voor een uitdagende en veilige leeromgeving,  

waarin leerlingen actief gestimuleerd worden zich te ontwikkelen. Wij vinden dat leerlingen in  

principe in staat zijn om verantwoordelijkheid te dragen, bijvoorbeeld voor hun eigen ontwikkeling.  

Dat gebeurt stap voor stap, met heldere afspraken tussen leerkracht en individuele leerling.  

Leerlingen zijn gemotiveerd bezig aan het eigen leerproces, waarbij reflecteren op eigen werk en 

werkhouding de basis is. 

Een actief leerproces houdt in dat leerlingen ook leren steeds meer zelf verantwoordelijkheid te zijn voor 

hun leerproces en samen met de leerkracht in bepaalde opdrachten hun leerdoelen leren zelf te bepalen. 

Belangrijk vinden we dat leerlingen leren samenwerken door samenwerkend te leren. Leerlingen werken 

individueel aan de school en eigen doelen, maar tijdens het verwerken van de leerstof is samenwerkend 

leren belangrijk. Het komt de leerresultaten van de kinderen ten goede maar ook hun sociale vaardig-

heden. Door in tweetallen of met meer leerlingen te werken aan de leerstof, krijgt samenwerking  

automatisch aandacht. Daarnaast wordt regelmatig in groepjes gewerkt aan projecten. Door zelf te 

onderzoeken, te ontdekken en samen de resultaten te presenteren leert het kind actief en op een andere 

wijze. Een kind leert zo verschillende leerstijlen te ontdekken. Door deze manier van werken wordt het 

mogelijk leerlingen individueel aandacht te geven en leerstof aan te bieden die past bij het kind.

We stimuleren samenwerking tussen de leerlingen. Er worden door de hele school samenwerkings-

opdrachten gegeven. Er wordt van de leerlingen verwacht dat ze met iedereen kunnen samenwerken. 

Ze mogen een medeleerling vragen om hulp of uitleg en samen oefenen voor een taak. Dit kan soms 

ook een leerling uit een andere groep zijn.

Hoger doel

Uitgangspunten zijn dat de school goed onderwijs biedt voor de kinderen uit het dorp en bijdraagt aan 

de levendigheid van de samenleving in het dorp. De school in het MFC/IKC moet mede het kloppende 

hart van het dorp zijn, een ontmoetingsplaats.

Iedereen betrokken betekent ook dat de ouders betrokken worden bij de school. Er is veel contact  

met de leerkrachten. Dit biedt ouders en het kind vertrouwen. Onderwijs en groei is de gezamenlijke 

verantwoordelijkheid van leerlingen, leerkrachten en ouders. Het goede onderwijs wil in de opvatting 

van het team zeggen dat er een balans moet zijn tussen hoofd, hart en handen. Als uitwerking 

daarvan en aanvulling op de school in het MFC/IKC en de school beide aandacht is voor kunst, 

cultuur, historie, natuur en duurzaamheid.

Hierbij speelt de identiteit van de nieuwe school een zeer belangrijke rol. In de nieuwe school komen 

de humanistische en de christelijke levensbeschouwing bij elkaar. Het team ziet dit als een kans om 

kinderen te bevestigen in hun eigen denken zoals ze dat van huis uit mee krijgen en tevens om van 

elkaar te leren en zo begrip te hebben voor elkaar en elkaars denken. We vinden het belangrijk dat 

leerlingen meelevend, belangstellend en verdraagzaam naar elkaar zijn. Zo bouwen we aan elk kind 

en aan een maatschappij die in vrede en respect leeft met elkaar. 

Met deze uitgangspunten menen wij de leerlingen een duidelijke meerwaarde te verschaffen, 

waardoor ze met goede bagage de wereld in kunnen trekken.

Gewaagd doel

Naast het brede aanbod in de school zouden we graag zien dat er ook na schooltijd een breed 

aanbod van activiteiten is voor de kinderen, maar ook voor ouderen. Te denken valt aan sport, spel, 

techniek en cultuur in de breedste zin van het woord. Daartoe zal er een samenwerking met de 

buitenschoolse opvang, de muziekschool en andere culturele en sportinstellingen moeten worden 

gerealiseerd. We willen alle leerlingen stimuleren hun talenten verder te ontwikkelen. 

 

De naaste omgeving van de school zal zodanig moeten worden ingericht dat een daadwerkelijke en 

educatieve natuurbeleving mogelijk is. 

 

De nieuwe school wil deel uitmaken van één leeromgeving met een passend en uitdagend aanbod 

voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Dat aanbod betekent dat we bijna alle kinderen vanuit Rottevalle en 

omgeving in het MFC/IKC kunnen bedienen met zorg en onderwijs op maat. Daarbij bewaken we 

onze grenzen in het belang van alle leerlingen en de leerkrachten. 

 

De identiteit van de school wordt bepaald door de mensen die samen de school vormen en  

de waarden die zij met elkaar delen. Identiteit is dus geen kwestie van kiezen, maar van delen.
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Beide teams hebben de keuze gemaakt om het aanbod levensbeschouwelijk onderwijs voor alle 

kinderen te organiseren. De groepen worden niet op levensbeschouwelijke achtergrond uit elkaar 

gehaald, maar het aanbod is in gezamenlijkheid. Op deze wijze willen we rechtdoen aan beide 

groepen en de kinderen van elkaar laten leren: respect leren opdoen voor elkaars mening,  

gedachten en achtergrond. Dit op basis van gelijkwaardigheid. 

De teams hebben besloten dat we het levensbeschouwelijk onderwijs thematisch zullen vormgeven.

De identiteitscommissie, bestaande uit twee ouders en twee teamleden van elke school, heeft tot taak 

advies te geven met betrekking tot alle zaken aangaande de identiteit. Zij zullen uitwerkingen maken 

en voorstellen doen aan het gehele team voor dag- en weekopeningen en de inrichting van alle 

vieringen binnen de school. 

Verder zullen zij vanaf heden de uitwerkingen maken en voorstellen doen aan het gehele team op  

het gebied van de inrichting van alle vieringen binnen de school. Tevens doen zij voorstellen voor 

dag- en weekopeningen.

 

De school weerspiegelt zich in de omgeving waarvan de school deel uitmaakt. De school kenmerkt 

zich dus juist door het actief benutten van de aanwezige pluriformiteit en niet door deze te ontkennen.

Er is op de school ruimte voor de cultuur en overtuiging van elk kind. Door kinderen kennis te laten 

maken met de levensbeschouwing en cultuur van anderen leren zij de meerwaarde van diversiteit 

ontdekken. Kinderen worden zich bewust van hun eigen identiteit en bereiden zich tegelijkertijd voor 

op de pluriforme samenleving.

De medewerkers van de school houden bij het onderwijs rekening met, en putten inspiratie uit,  

de onderlinge verschillen tussen leerlingen op het gebied van intelligentie, persoonlijkheid, sociaal 

emotionele ontwikkeling, motoriek, leerwijze, taal, cultuur, godsdienst enz. Ook bij het kiezen van de 

methode en aanvullend materiaal wordt rekening gehouden met al deze verschillen tussen kinderen. 

Het onderwijs houdt rekening met de uniciteit van elk kind.

 

De verscheidenheid aan waarden en normen als aangrijpingspunt wordt gehanteerd om de inhoudelijke 

en organisatorische inrichting van onderwijsleerprocessen op klas- en schoolniveau vorm te geven. 

In de lessen wordt aandacht besteed aan verschillen in denkbeelden, opvattingen en levensovertuiging. 

Men staat voor elkaars mening open en is bereid het eigen standpunt te herzien. 

 

De school vindt dat ieder kind het recht heeft om van jongs af aan in aanraking te komen met 

verschillende culturen en overtuigingen. Daarom is er op de school, naar keuze van ouders,  

ruimte voor humanistisch of godsdienstig vormingsonderwijs (hvo/gvo). Deze lessen bestaan  

naast verplichte vakken als wereldoriëntatie en geestelijke stromingen. Alleen kinderen waarvan 

ouders dat willen, volgen de lessen hvo/gvo. 

De school besteedt expliciet aandacht aan normen en waarden. 

Medewerkers hebben een directe en open relatie met de ouders, omdat ze een gedeelde verantwoor-

delijkheid hebben. 

De school biedt mogelijkheden voor ouders om betrokken te worden bij het onderwijs. 

De school is duidelijk en open naar ouders en leerlingen ten aanzien van rapportage en registratie. 

In de school wordt gewerkt volgens een collegiaal model met inachtneming van ieders verantwoordelijk-

heden, hetgeen uitdrukking is van het feit, dat de school een publieke instelling is met maatschappelijke 

taken.

•  De medewerkers kennen en respecteren de grondslag van de school. 

•  De medewerkers respecteren en onderschrijven de grondslag van de school. 

•  De medewerkers handelen conform de grondslag van de school. 

•  De medewerkers hebben kennis van de bestuursvorm van de school. 

•  De medewerkers nemen actief deel aan overleg over de identiteit van de school. 

•  De grondslag van de school is vertaald naar de visie op onderwijs. 

•  De medewerkers zijn zich bewust van waarden en normen. 

•  De medewerkers zijn zich bewust van de waardengebondenheid van informatie. 

•  De medewerkers hebben respect voor handelingen en gedrag. 

•  De medewerkers hebben het vermogen om kritisch naar het eigen handelen te kijken en waar nodig 

bij te stellen. 

De visie van de school ten aanzien van de kenmerken van het onderwijs is opgenomen in het 

schoolplan en/of de schoolgids. Een keer per vier jaar wordt geëvalueerd of er nog gewerkt wordt, 

zoals vastgelegd in het schoolplan.
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Voor de prognoses hebben wij gebruik gemaakt van de website: www.scenariomodelpo.nl. Deze website 

is ontwikkeld om het voor scholen en besturen in het primair onderwijs gemakkelijker te maken meer-

jarenbeleid te voeren. Voor het maken van diverse berekeningen zijn we grotendeels uitgegaan van 

deze prognoses. De recente cijfers geven echter aan dat de prognose waarschijnlijk te hoog is.  

Naar aanleiding hiervan hebben we de prognoses bijgesteld. We verwachten zo’n 14% minder leerlingen 

dan het scenariomodel aangeeft. Na bijstelling krijgen we voor de komende jaren het volgende beeld: 

In getallen:

De opheffingsnorm voor de gemeente Smallingerland is 101 leerlingen. De Finne en Yn ‘e Mande 

zitten onder deze opheffingsnorm. Deze scholen konden tot op heden in stand worden gehouden  

door gebruik te maken van een uitzonderingsregel: de gemiddelde schoolgrootte (zie voor toelichting 

de bijlagen). De nieuwe school zit voorlopig boven de opheffingsnorm. Mocht er sprake zijn van minder 

dan 101 leerlingen, dan kan er weer gebruikt gemaakt worden van de gemiddelde schoolgrootte.

Door samenvoeging van scholen wordt door het wegvallen van vaste voeten en het verminderen  

van het aantal toeslagen ten behoeve van de schoolleiding, de bekostiging verlaagd. In het geval  

van samenvoeging van basisscholen verdwijnt of vermindert ook de kleinescholentoeslag en wordt  

de bekostiging voor onderwijsachterstanden verminderd. 

Deze verlaging werd tot en met het schooljaar 2014-2015 gecompenseerd voor vijf schooljaren, 

waarbij deze in het eerste schooljaar 100% van het verschil in bekostiging betreft en dit verschil 

telkens met 20% wordt verminderd. Bij deze regeling wordt vanaf het schooljaar 2015-2016 de 

bijzondere bekostiging verstrekt voor zes schooljaren, telkens voor 100% van het verschil in  

bekostiging. 

Er is sprake van een samenvoeging in het kader van deze regeling, indien een substantieel deel van 

de leerlingen van de op te heffen school daadwerkelijk wordt ingeschreven bij de school waarvoor de 

compensatie wordt verstrekt.

De bijzondere bekostiging wegens samenvoeging van basisscholen wordt berekend volgens de 

formule (X - Y) + (Xs - Ys), waarin: 

X =    de som van de bekostiging van alle bij de samenvoeging betrokken scholen, berekend op grond 

van de artikelen 23, 24, 25, 28 en 28a van het Besluit bekostiging WPO in het schooljaar na de 

samenvoeging, wanneer de samenvoeging niet zou hebben plaatsgevonden, en 

Y =    de som van de bekostiging van de samengevoegde school, berekend op grond van de artikelen 

23, 24, 25, 28 en 28a van het Besluit bekostiging WPO in het schooljaar na de samenvoeging. 

Xs =   de som van de bekostiging van alle bij de samenvoeging betrokken scholen, berekend op grond 

van artikel 26, eerste lid, van het Besluit bekostiging WPO in het schooljaar na de samenvoe-

ging, wanneer de samenvoeging niet zou hebben plaatsgevonden, en 

Ys =   de som van de bekostiging van de samengevoegde school, berekend op grond van artikel 26, 

eerste lid, van het Besluit bekostiging WPO in het schooljaar na de samenvoeging.

De onderstaande berekening is indicatief, want deze is afhankelijk van de tarieven die straks  

ten tijde van de fusie gelden. Naar verwachting zullen deze afwijkingen echter marginaal zijn.  

De onderstaande bedragen lijken royaal, echter door de samenvoeging ontvangen de beide scholen 

ongeveer € 200.000,- minder aan reguliere vergoeding. Bovendien is de overgangsvergoeding alleen 

voor het personele deel van de vergoeding, vergoeding als de Materiële instandhouding en het budget 

personeelsbeleid worden niet meegenomen. Het is dus van belang de organisatie tijdig aan te passen 

aan de nieuwe vergoedingsbedragen. 

De berekeningen zijn gemaakt met een door de PO-raad ontwikkeld model. 

6. Prognose leerlingenaantallen Rottevalle 7. Faciliteiten regeling samenvoeging basisscholen
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Schooljaar:   2016/2017   2017/2018   2018/2019   2019/2020   2020/2021

Yn ’e Mande Dorpsschool Rottevalle

2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021

De Finne 54 46 45 42 42

Yn 'e Mande 50 54 55 50 47

Dorpschool Rottevalle 104 100 100 92 89

bekostiging dir. toeslag totaal

Factor X  € 178.863,33  € 37.581,60  € 216.444,93 

Factor Y  € 39.070,02  € 35.013,60  € 74.083,62 

 € 139.793,31  € 2.568,00  € 142.361,31 Compensatie over 6 jaar  € 854.167,86

Som van totaal aantal leerlingen
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Mede aan de hand van de boekhouding hebben beide directeuren de aanwezige activa geïnventariseerd. 

Voorts heeft men bepaald of aanwezige activa nog gebruikt kan worden in de nieuwe school.  

Activa wat niet meer gebruikt kan worden, dient versneld te worden afgeschreven of kan gebruikt 

worden op een ander school. Voor overzichten hiervan kunt u de bijlage raadplegen.

Bij De Finne is er in het eigen gebouw geïnvesteerd, dit bedrag (€ 50.000,-) wordt in één keer  

afgeschreven. Verder wordt er bij De Finne mogelijk voor € 60.000,- versneld afgeschreven.  

Bij Yn ‘e Mande wordt dit bedrag niet hoger dan € 26.000,-. 

Bovenstaande berekeningen zijn inschattingen. Leerlingenaantallen zijn uiteraard nog niet bekend  

en ook de vergoedingsbedragen nog niet. Het verlies aan vergoeding is echter per jaar ongeveer  

€ 200.000,-. Het is dus ook van belang om tijdig de uitgaven aan te passen aan de nieuwe vergoedingen. 

Op deze manier worden fusiemiddelen beschikbaar om in de toekomst ook verdere daling van vacature-

ruimte op te kunnen opvangen en werkgelegenheid te kunnen garanderen.

Yn 'e Mande 

Rijksbekostiging 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021

Personele vergoeding  275.549  284.930  287.873  275.549  273.888 

Personeel & Organisatie  50.400  51.838  52.198  50.400  49.322 

Prestatiebox  3.922  4.236  4.314  3.922  3.687 

2016 2017 2018 2019 2020

Materiële instandhouding  60.305  61.557  61.871  60.305  59.365 

Totaal A  390.176  402.562  406.255  390.176  386.261 

De Finne

Rijksbekostiging 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021

Personele vergoeding  274.574  259.853  258.158  251.914  251.914 

Personeel & Organisatie  51.838  48.962  48.602  47.524  47.524 

Prestatiebox  4.236  3.608  3.530  3.294  3.294 

2016 2017 2018 2019 2020

Materiële instandhouding  61.557  59.052  58.739  57.800  57.800 

Totaal B  392.205  371.475  369.029  360.531  360.531 

Dorpsschool Rottevalle 

Rijksbekostiging 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021

Personele vergoeding  407.985  402.273  403.450  368.745  367.108 

Personeel & Organisatie  69.814  68.376  68.376  65.500  64.421 

Prestatiebox  8.158  7.844  7.844  7.216  6.981 

2016 2017 2018 2019 2020

Materiële instandhouding  94.813  93.560  93.560  82.841  81.902 

Totaal C  580.770  572.053  573.230  524.303  520.413 

Verschil A + B - C  -201.612  -201.984  -202.054  -226.405  -226.380 

8. Inventarisatie activa
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Door de fusie van scholen worden de bestaande investeringsplannen gewijzigd en ontstaat de 

behoefte aan nieuwe investeringen. Deze ‘wenselijk geachte’ investeringen hebben invloed op de 

liquiditeitspositie en de exploitatie van de vereniging, bovenschools en op in de schoolexploitatie.

Hiernaast een opsomming van deze investeringen voor de komende jaren die voortvloeien uit 

beleid, dan wel jaarplannen van de scholen.

ICT-verschil OPO Furore en PCBO Smallingerland 

Keuzes inzake het gebruik van ICT-middelen worden bij PCBO Smallingerland centraal vanuit het 

bevoegd gezag gemaakt. Ten aanzien van digitale leermiddelen maakt de school haar eigen keuzes. 

In het strategisch beleid van het bevoegd gezag PCBO Smallingerland wordt gekozen voor het 

gebruik van een device (iPad) als lesmiddel. Lespresentaties worden gegeven op LED-tv’s in 

combinatie met een Apple TV en whiteboard.

Het beleid is:

•  Iedere leerkracht beschikt over een device (in bruikleen).

•  Per 5 leerlingen in de groepen 1 t/m 5 is een device beschikbaar.

•  Iedere leerling vanaf groep 6 beschikt over een persoonlijke device in bruikleen.

•  Iedere groep heeft een LED-tv in combinatie met een Apple TV en een whiteboard en een pc  

ter ondersteuning.

•  Voor administratieve werkzaamheden heeft iedere school nog drie pc’s ter beschikking.

•  Voor directie wordt vanuit het bevoegd gezag een device en/of een laptop in bruikleen gefaciliteerd.

 

Bij OPO Furore worden ICT-middelen toegevoegd aan de schoolbegroting. Scholen zijn vrij in hun 

bestedingen.

Meubilair – verschil OPO Furore en PCBO Smallingerland 

Vanuit het bevoegd gezag/bovenschools van PCBO Smallingerland worden middelen beschikbaar 

gesteld voor meubilair. Hiervoor geldt een afschrijvingstermijn van 20 jaar. Er wordt rekening  

gehouden met mogelijke behoefte aan extra meubilair.

 

Bij OPO Furore worden deze middelen ook toegevoegd aan de schoolbegroting.  

De afschrijvingstermijn is hier 15 jaar. In de meeste gevallen wordt het meubilair langer gebruikt. 

Bij de nieuwe school is het beleid van OPO Furore leidend. 

Aan de hand van de activalijsten is onderstaande begroting gemaakt voor Onderwijsleerpakket op de 

wijze zoals dit gebeurt bij OPO Furore. 

9. Inventarisatie nieuwe investeringen

School Dorpsschool Rottevalle

BRIN: / Kostenplaats

Aantal Leerlingen inclusief 3%  104  100  100  92  89 
Aantal leerlingen Fries 
(6 tm 12 jarigen)

 104  100  100  92  89 

Aantal NOAT leerlingen  -    -    -    -    -   

Normatief aantal groepen  5  5  5  4  4 

Aanschaf meubilair en aanschaf 
hardware ICT

 bovenschools 

Onderhoud gebouwen en terreinen 
bovenschools

 bovenschools 

Scholingsbeleid vereniging  bovenschools 

Verenigingsbijdrage  
niet-subsidiabele kosten 

 1125,-- + 4,50/ll 

Vergoedingsbedragen 2016 2017 2018 2019 2020

Medezeggenschap   202   195   195   180   174

Bijdr. Aan ouders ihkv  
medezeggenschap   117   113   113   105   102

Culturele vorming   540   523   523   489   477

Overige uitgaven   2.333   2.255   2.255   2.098   2.039

Tussenschoolse opvang   2.596   2.496   2.496   2.296   2.221

Dienstreizen   141   140   140   138   138

Onderwijsleerpakket   14.708   14.283   14.283   13.432   13.113

Noat   -     -     -     -     -   

ICT   11.347   10.980   10.980   10.247   9.972

Meubilair   2.521   2.459   2.459   2.334   2.287

planning cyclus vervanging omschrijving investering

Onderwijs-leerpakket

Taalmethode 2016  8 2024 Staal  24.000 

Rekenmethode 2016  8 2024 Aanvulling 
Rekenrijk  8.000 

Het Jonge Kind 2016  8 2024 Kleuterplein  5.255 

Wereldoriëntatie 2016  8 2024  20.000 

Frysk 2016  8 2024  5.000 

Begrijpend lezen 2016  8 2024 Grip op lezen  14.000 

Engels 2016  8 2024  5.000 

Technisch lezen 2016  8 2024 Station Zuid  23.000 

Aanvankelijk lezen 2016  8 2024 Lijn 3  18.000 

Spelling  2016  8 2024 Staal  17.000 

 ICT 

Touch screens 2016  10 2026 4 nieuwe  
Touchscreens  15.000 

Computers / I-pads 2016  3 2019  20.000 

5 groeps-computers 2016  3 2019  4.500 

Meubilair 

Kleutersetjes 25 st. 2016  15 2031  5.000 

Leerlingsetjes 80 st. 2016  15 2031  16.000 

Bureaus 5 st. 2016  15 2031  2.500 

Directie kamer 2016  15 2031  10.000 

IB-kamer 2016  15 2031  7.000 

Kasten 2016  15 2031  12.000 

TOTAAL 231.255

10. Exploitatie begroting onderwijsleerpakket
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De nieuwe school wordt gehuisvest in het nog te bouwen MFC Rottevalle. Mede gebruikers hierbij  

zijn de peuterspeelzaal, kinderopvang + buitenschoolse opvang en dorpshuis. Het is vooralsnog de 

bedoeling dat de directeur van de school, ook de leiding krijgt van het gehele MFC. De omvang van 

het gebouw is ongeveer 1.228 m². Hiervan wordt 713 m² toegerekend aan de nieuwe school.  

Ook is er al een voorlopig exploitatie overzicht gemaakt (dd 22-10-2014).

Enkele uitgangspunten hierbij zijn: 

•  Gemeente is eigenaar van het gebouw. 

•  Gemeente draagt na oplevering het gebouw over aan de gebruikers als was het eigendom  

van de gebruikers.

•  Hoofdgebruikers zijn de basisschool, de peuterspeelzaal, kinderopvang + bso en dorpshuis.

• Overige gebruikers (fysio/thuiszorg/en logopedie) zijn huurders 

Bij de prognoses hebben we gezien dat het aantal leerlingen afneemt de komende jaren.  

Dit heeft uiteraard ook gevolgen voor de vergoeding. Zie hiervoor onderstaande tabel:

Bij gelijkblijvende lasten zou dit een jaarlijks tekort van € 5.000,- betekenen. 

De werkgroep ziet de volgende risico’s en betreffende de huisvesting: 

1.  Onderwijsgelden zijn bestemmingsgelden en mogen niet voor andere doeleinden worden ingezet. 

Wanneer de directeur ook de leiding krijgt van het MFC, dient daar ook een andere bekostiging 

tegenover te staan.

2.   Als de prognose juist blijkt te zijn, zien we dat na ongeveer 3 à 4 jaar sprake zal zijn  

van normatieve leegstand. 

3.   Wanneer er gelden vanuit de stichting OPO Furore worden overgemaakt naar een stichting die  

het gebouw beheert, dient er op toe gezien te worden dat er voldoende wordt gereserveerd voor 

toekomstig onderhoud. Binnen de gemeente Smallingerland wordt ook gekeken naar een ander 

manier van beheren van alle MFC’s en brede scholen. Het dient aanbeveling om hier in de 

toekomst bij aan te sluiten. Op deze manier kan er ook gemakkelijker expertise worden  

binnengehaald voor het beheren van de gebouwen.

 

11. Huisvesting en exploitatie huisvesting

Rugzakjes   -     -     -     -   

Nascholing   2.700   2.700   2.700   2.160   2.160

Schoolbegeleiding   4.250   4.250   4.250   3.400   3.400

Bijdrage digiborden door bestuur   -   

Frysk   653   628   628   578   559

TOTAAL   42.109   41.022   41.022   37.457   36.642

Afdrachten/reserveringen 2016 2017 2018 2019 2020

Afschrijving activa voor de fusie  -/- 2.571  -/- 1.630  -/- 1.428  -/- 504  -/- 425

TOTAAL  -/- 2.571  -/- 1.630  -/- 1.428  -/- 504  -/- 425

Nieuwe investeringen  2016 2017 2018 2019 2020

Afschrijving onderwijsleerpakket  -/- 17.407  -/- 17.407  -/- 17.407  -/- 17.407  -/- 17.407

Afschrijving computers  -/- 9.667  -/- 9.667  -/- 9.667  -/- 1.500  -/- 1.500

Afschrijving meubilair  -/- 3.500  -/- 3.500  -/- 3.500  -/- 3.500  -/- 3.500

TOTAAL  -/- 30.574  -/- 30.574  -/- 30.574  -/- 22.407  -/- 22.407

Beschikbare budget 8.965 8.819 9.020 14.547 3.810

Groepsafhankelijke PvE's  Vergoeding  Lasten Saldo 

1. Onderhoud

a. Gebouw  23.346  19.745 

b. Tuin  408  408 

c. Schoonmaak  15.308  15.402 

2. Energie/ water

a. Electriciteitsverbruik  1.322  1.331 

b. Verwarming  5.165  5.197 

c. Waterverbruik  394  1.041 

3. Publiekrechtelijke heffingen  1.966  2.100 

 47.910  45.224  2.686 

Genormeerde - werkelijke  m² 785 713 72

Genormeerd aantal groepen 5 5 0

Totale vergoeding voor gebouw  40.010 

Genormeerde aantal m²  650 

Genormeerd aantal groepen  4 
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Voor alle partijen dienen de risico’s zoveel mogelijk afgedekt te worden.  

Daarom hebben we de volgende aanbevelingen:

1.  In de te vormen stichting nemen deel: 

 a. De hoofdgebruikers van de MFC Rottevalle 

 b. De gemeente Smallingerland

2.    De stichting draagt zorg voor het beheer en het onderhoud van de huisvesting en pleegt  

inspanningen om het gebouw optimaal te benutten. Het onderhoud geschiedt op basis van  

een MOP en wordt geheel uitbesteed aan een professionele partij.

3.    De begroting wordt opgesteld op basis van de normbijdragen van de gebruikers, overige baten  

en kosten. 

4.    De inbreng van de financiële middelen beperkt zich tot de materiële instandhouding voor  

de groepsafhankelijke PVE’s. Dit is inclusief directievoering MFC. 

5.    De gemeente Smallingerland is betrokken bij het gebruik van het gebouw en staat garant voor  

de exploitatietekorten van de stichting. Zij keert ontstane tekorten uit die na het opstellen van de 

jaarcijfers zijn vastgesteld of eerder indien dit tot liquiditeitsproblemen zou leiden.

Vergelijking van allocatiemodellen 

De allocatiemodellen van de scholen van de stichting OPO Furore en PCBO Smallingerland zijn min 

of meer gebaseerd op het zogenaamde Arnhemse model. Dit is een model dat door de VOSABB is 

ontwikkeld met de invoering van de lumpsumfinanciering en waarbij de middelen worden verdeeld 

naar de scholen op basis van formatierekeneenheden. Scholen lopen hierbij geen prijsrisico’s en 

risico’s als BAPO en ouderschapsverlof worden bovenschools neergelegd.

Dit model hebben is bij beide organisaties na enige jaren aangepast aan meer eigen wensen.

Allocatiemodel Stichting OPO Furore 

De scholen van OPO Furore krijgen een basisformatie toegekend met daarin de volgende onderdelen:

•  Groepsformatie: Deze berekening is gelijk aan de berekening zoals die ook gebruikt wordt voor de 

materiële Instandhouding. Scholen met gewichtsformatie kunnen nog iets extra’s krijgen. 

•  Directieformatie: Uitgangspunt hierbij is dat een directeur minimaal is vrij geroosterd voor 2,5 dag.

•  IB-formatie: Afhankelijk van het aantal leerlingen en gewichtsformatie worden middelen toegekend 

volgens een van te voren vaststaande tabel. 

•  Daarnaast krijgen de scholen nog wat middelen toegekend om eigen beleid te kunnen maken. 

Allocatiemodel PCBO Smallingerland

De scholen van PCBO Smallingerland krijgen een basisformatie toegekend met daarin de volgende 

onderdelen:

•  Groepsformatie: De formatie wordt niet afgerond. Per iedere 25 leerlingen is 1,05 fte beschikbaar.

•  Directieformatie: Uitgangspunt hierbij is dat een directeur minimaal is vrij geroosterd voor 2,5 dag.

•  IB-formatie: Afhankelijk van het aantal leerlingen worden middelen toegekend, minimaal een dag. 

Berekening: aantal leerlingen/50 x 0,1.

•  Zorgformatie: Per leerling wordt formatie beschikbaar gesteld fte 0,04.

Bij PCBO Smallingerland is het beleid dat je minimale werktijdfactor 0,5 bedraagt.

 

Verder kunnen scholen nog extra formatie ontvangen in verband met impulsgelden, onderwijsgelden 

gemeente Smallingerland, extra formatie voor functiedifferentiatie of overige projectgelden. 

Formatie nieuwe school en verdeling openbaar/christelijk

Uitgangspunt bij de berekening van de formatie van de nieuwe school in de Rottevalle is het  

allocatiemodel van de stichting OPO Furore. Bij de berekening van de formatie zijn we van de 

volgende gegevens uitgegaan: 

12. Formatie en formatiebeleid 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021

KERNGEGEVENS

Som van lln 4 tot 7 46 47 48 44 47

Som van lln 8 jaar eo 58 53 52 48 42

Som van totaal aantal leerlingen 104 100 100 100 100

Normatief aantal groepen 5 5 5 4 4



Fusie-effectrapportage | 22 Fusie-effectrapportage | 23

Dit levert op basis van het allocatiemodel de volgende formatie op voor de komende jaren:

Bij Furore wordt de formatie in FPE’s (formatieplaats eenheden) berekend en niet zoals bij PCBO 

Smallingerland in werktijdfactoren. Het verbruik in de formatie hangt af van de inschaling. Zo verbruikt 

een leerkracht LB met wtf (werktijdfactor) 1, 1.1 FPE. Een leerkracht met LA met wtf 1 verbruikt 

daarentegen 1 FPE. Op basis van de leerlingenaantallen van 1 oktober wordt de inbreng vervolgens 

bepaald. De werkgroep adviseert om hierbij om zoveel mogelijk van afgeronde wtf uit te gaan.

In het convenant dat is afgesloten tussen OPO Furore en PCBO Smallingerland is afgesproken dat  

de personele verdeling op basis van het leerlingenaantal is van 1 oktober 2015. Op basis van het 

leerlingenaantal is dit: 

Verrekening boventalligheid 

Ondanks de fusiemiddelen, hebben we de komende jaren te maken met een daling van de inkomsten. 

De twee scholen apart ontvangen meer vergoedingen dan de gefuseerde school (zie ook hoofdstuk 4). 

Ondanks een ruimhartige fusieregeling is het zaak om de uitgaven zo snel mogelijk aan te passen  

aan de nieuwe vergoedingen. Dit geldt uiteraard dan ook voor de formatie.

De beide besturen hebben elk hun eigen manier om de middelen te verdelen (allocatie).  

Door deze verschillen is het moeilijk om vast te stellen wat de formatie boven de sterkte/toegekende 

budgetten is. Zo zijn alle administratieve functies bij OPO Furore bovenschools weggeschreven en  

bij PCBO Smallingerland worden deze functies voor een deel ook in de formatie van de school 

op genomen. Om dit laatste in elk geval gelijk te trekken hebben we in het totaaloverzicht van de 

nieuwe school de administratieve functies, conciërges en onderwijsassistenten niet opgenomen.  

Deze medewerkers worden conform het convenant buiten de formatietoedeling gehouden en worden 

binnen het eigen bevoegd gezag herplaatst.

PERCENTAGES verdeling formatie

De Finne 52%  3,0735 

Yn 'e Mande 48%  2,8458 

100%  5,9193 

Voor de komende jaren geeft dit het volgende beeld. 

De meest praktische wijze om boventalligheid financieel te verrekenen is: 

•  De boventalligheid te berekenen die ontstaat door dalende bekostiging, zowel financieel als in 

formatieplaatsen (zie hiervoor de bijlage: boventalligheid).

•  Deze boventalligheid te bereken op basis van de leerlingenaantal van elke school  

op 1 oktober 2015. 

•  De boventalligheid te verdelen op basis van de berekende vergoeding. Op basis van deze vergoeding 

zijn ook ooit personele verplichtingen aangegaan en lijkt dan ook een goede basis voor verdeling 

van de berekende boventalligheid. 

 

Uitgangspunt is om per 1 augustus 2016 te starten met de basisformatie zoals deze beschikbaar 

wordt gesteld door het bevoegd gezag waaronder de samenwerkingsschool valt en conform de 

uitgangspunten van het convenant. Indien dan blijkt dat er medewerkers herplaatst moeten worden 

binnen de vereniging/stichting, zal dat ook starten ingaande 1 augustus 2016. Om ook de werkgele-

genheid voor al onze medewerkers voor de toekomst te garanderen, is het van belang om ingaande  

1 augustus 2016 te starten met de basisformatie. De fusiemiddelen worden met name ingezet voor 

personele knelpunten en het afdichten van personele risico’s. 

 

De verwachting van de werkgroep is dat binnen twee jaar de boventalligheid is opgelost. Derhalve stelt 

de werkgroep voor om 2 x bovenstaand bedrag op te nemen in de begroting van de fusiemiddelen.

Op basis hiervan: 

Voor personeel wat niet meegaat in de nieuwe school zorgt het bevoegd gezag voor een nieuwe 

werkplek op een andere school.

Er dient nog een opgave van eventuele extra personele inzet vanaf de start van de dorpsschool 

(overleg directeuren). Verder is het zinvol om zeker te stellen of alle personele risico’s financieel  

af gekaderd zijn.

OPO Furore en PCBO Smallingerland richten gezamenlijk de samenwerkingsschool in.  

Vervolgens is het beleid van OPO Furore (het bevoegd gezag) leidend. 

PCBO Smallingerland detacheert haar personeel maximaal twee jaar bij OPO Furore.  

Hiermee draagt PCBO Smallingerland bij om de samenwerking optimaal gestalte te geven.  

 

Uiterlijk op 1 oktober 2017 is bekend of de huidige medewerkers van PCBO Smallingerland, die op dat 

moment nog gedetacheerd zijn, een dienstverband bij OPO Furore zullen accepteren. Is dit niet het 

geval en er resteert vacatureruimte op 1 augustus 2018, dan is OPO Furore verantwoordelijk voor de 

invulling van de vacature ruimte waarbij de christelijke identiteit blijft gewaarborgd.

OBS Yn 'e Mande PCBO de Finne Dorpschool Verschil

Leerlingen 1-10-2015  50  54  104 

Berekende formatie  3,8921  3,9981  5,7394  -2,1508 

Berekende vergoeding  275.545  274.569  407.976  -142.138 

Berekende vergoeding in % 50% 50%

Verdeling boventalligheid  -1,0773  -1,0735 

In euro's voor 2 jaar  -126.755,58  -126.306,99  -253.062,57 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021

BASISFORMATIE

Groepsformatie totaal  5,05  5,05  5,05  4,04  4,04 

Directieformatie  0,62  0,62  0,62  0,62  0,62 

Eigen beleid  0,25  0,25  0,25  0,20  0,20 

Basis IB-formatie  0,11  0,11  0,11  0,11  0,11 

Correctie vanwege T  -    -    -    -    -   

Subtotaal Basisformatie  6,03  6,03  6,03  4,97  4,97 

School gerelateerde formatie  -    -    -    -    -   

Functiedifferentiatie  0,12  0,12  0,12  0,12  0,12 

Totaal  0,12  0,12  0,12  0,12  0,12 

Correctie naar wtf  -0,24  -0,24  -0,24  -0,24  -0,24 

Totaal budget  5,92  5,92  5,92  4,85  4,85 

2016-2017

De Finne 3,82

Yn 'e Mande 4,05

 7,87 

Boventallig  -1,95 
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We richten de samenwerkingsschool op een zodanige manier in dat we starten met de basisformatie 

(financiële uitwerking zie plan). Dit betekent dat er per 1 augustus 2016 naar verwachting direct 

sprake zal zijn van (een kleine) boventalligheid op de samenwerkingsschool. Het streven is om deze 

boventalligheid ook direct ingaande 1 augustus 2016 op te lossen middels vrijwillige mobiliteit binnen 

de eigen vereniging/stichting. De omvang van de boventalligheid voor ieder bestuur zal uiterlijk 

1 oktober 2015 bekend zijn. De directeuren maken een formatieplan voor de samenwerkingsschool  

en houden daarbij rekening met de benodigde expertise. Aan de hand daarvan wordt zichtbaar in 

welke groepen boventalligheid zal zijn. De boventalligheid zal opgelost worden middels herplaatsing 

binnen het eigen bevoegd gezag. Het is van belang dat de directeuren tijdig zicht hebben op de 

medewerkers die daarvoor in aanmerking komen.

Per individu wordt door de directeur geïnventariseerd of betrokkene mee wenst te gaan in de 

samenwerkingsschool en op welke basis. Deze inventarisatie moet plaatsvinden zodat mogelijke 

herplaatsingen binnen de totale formatie van de vereniging/stichting kunnen worden gerealiseerd 

ingaande 1 augustus 2016. Herplaatsingen binnen het eigen bevoegd gezag worden tijdig en expliciet 

met betrokkenen gecommuniceerd door de directeur. Indien dit niet op vrijwillige basis gerealiseerd 

kan worden, zal er in goed overleg tot een oplossing gekomen moeten worden waarbij in eerste 

instantie gekeken zal worden naar de expertise van betrokken medewerker.

Er zijn de volgende mogelijkheden voor het huidige personeel op de samenwerkingsschool:

•  Iemand maakt de keuze een dienstverband te accepteren bij het bevoegd gezag van de samen-

werkingsschool (per direct, na één jaar, maar uiterlijk twee jaar) en stemt in met identiteit  

(pedagogisch, didactisch, en levensbeschouwelijk) van de betreffende samenwerkingsschool.  

Dit betekent daarnaast dat de medewerker rechtspositioneel valt onder de voorwaarden van de 

nieuwe werkgever. Omdat er sprake is van opvolgend werkgeverschap, blijft de huidige indienst-

datum gehandhaafd.

•  Indien een medewerker van PCBO Smallingerland de keuze heeft gemaakt in dienst te treden bij 

OPO Furore en er ontstaat opnieuw boventalligheid op de samenwerkingsschool waar betrokkene 

werkzaam is, dan zal er in eerste instantie worden onderzocht of er herplaatsing mogelijk is op een 

andere samenwerkingsschool binnen de stichting. Indien dit niet haalbaar blijkt, dan is het mogelijk 

dat een medewerker van PCBO Smallingerland, tot twee jaar na indiensttreding bij OPO Furore, 

terug kan keren naar PCBO Smallingerland.

•  Iemand maakt de keuze om de Samenwerkingsschool gestalte te geven middels detachering.  

Bij detachering wijzigt het dienstverband niet en blijft de medewerker vallen onder de arbeidsvoor-

waarden van de huidige werkgever. Detachering is mogelijk voor de duur van maximaal twee jaar.

•  Uiterlijk na twee jaar zal er een keuze gemaakt moeten worden door betrokkene over de plaatsing, 

indien medewerker dan nog werkzaam is binnen de formatie op de Samenwerkingsschool.

 

Indien medewerkers binnen twee jaar na 1 augustus 2016 besluiten terug te keren naar de eigen 

vereniging/stichting, zal er niet opnieuw worden gedetacheerd. Het bevoegd gezag van de samenwer-

kingsschool is op dat moment verantwoordelijk voor de invulling van de vacatureruimte, waarbij de 

identiteit van de samenwerkingsschool blijft gewaarborgd.. 

Personeelsbeleid PCBO Smallingerland

Vanuit de vijf kernwaarden uit het strategisch beleidsplan, Christelijk, Ontwikkelend, Ambitieus, 

Professioneel en Eigentijds wordt ook het personeelsbeleid ingericht.

Het huidige personeelsbeleid zal verder uitgebouwd worden. Hierbij wordt de nadruk gelegd op 

persoonlijke ontwikkeling van medewerkers. Medewerkers worden uitgedaagd zich verder te 

bekwamen en zich optimaal te ontwikkelen. De bekwaamheidsdossiers worden opnieuw ingericht  

en de gesprekscyclus krijgt een vaste plaats in onze organisatie. Medewerkers worden uitgedaagd 

eigenaar te worden van hun eigen ontwikkeling.

Het werken in rust en ruimte aan hoge kwaliteit van onderwijs en het bewerkstelligen van een meer 

professionele cultuur voor en door medewerkers zijn belangrijke speerpunten voor de komende jaren. 

We willen elkaar kunnen aanspreken op gedrag, speler zijn en geen toeschouwer, leren van fouten 

door zelfreflectie en elkaars kwaliteiten benutten.

Daarnaast is de functiemix in ontwikkeling en zal opnieuw worden opgestart. Ook hierin wordt de 

nadruk gelegd op ontwikkeling en ambitie.

Personeelsbeleid OPO Furore

Vanuit het strategisch beleidsplan is binnen het personeelsbeleid gelegd op de lerende organisatie, 

professionalisering en ontwikkeling van personeel. Dit door middel van doorontwikkeling van de  

furore academie en uitwerking en verdieping van diverse personeelsbeleidsplannen. De komende 

jaren wordt de focus gelegd op een verdieping in het nascholingsbeleid, de gesprekkencyclus,  

het bekwaamheidsdossier en inzet van de juiste persoon op de juiste plek binnen de organisatie. 

Om de missie te kunnen realiseren blinkt ons personeel uit in de volgende kernkwaliteiten:

• OPO Furore-medewerkers hebben kijk op kinderen en het onderwijs 

• OPO Furore-medewerkers werken met energie, passie en plezier 

• OPO Furore-medewerkers verbinden om te versterken.

• OPO Furore-medewerkers investeren in hun ontwikkeling

13.  Personeelsbeleid PCBO Smallingerland en OPO Furore
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Voor het bepalen van de ontslagvolgorde bij een ontslag om bedrijfseconomische redenen geldt 

conform de wet- en regelgeving ingaande 1 juli 2015 bij PCBO Smallingerland het afspiegelings-

beginsel. Het gaat dan om de vraag wie als eerste voor ontslag moet worden voorgedragen.

Het afspiegelingsbeginsel wordt toegepast per categorie uitwisselbare functies van de vereniging  

op basis van de leeftijdsopbouw binnen de betreffende categorie uitwisselbare functies. Het personeel 

van de categorie uitwisselbare functies wordt ingedeeld in vijf leeftijdsgroepen, te weten van 15 tot 25 

jaar, van 25 tot 35 jaar, van 35 tot 45 jaar, van 45 tot 55 jaar en van 55 jaar tot de AOW-gerechtigde 

leeftijd. De verdeling van de ontslagen over de leeftijdsgroepen vindt op een zodanige wijze plaats dat 

de leeftijdsopbouw binnen de categorie uitwisselbare functies vóór en ná de inkrimping verhoudings-

gewijs zoveel mogelijk gelijk blijft. Vervolgens wordt binnen elke leeftijdsgroep de werknemer met het 

kortste dienstverband als eerste voor ontslag voorgedragen. Vanaf 1 juli 2015 geldt daarbij niet meer 

de onderwijs diensttijd, maar de diensttijd bij het bestuur. Na een jaar plaatsing in het risicodragende 

deel van de formatie, volgt ontslag.

Op dit moment is er nog geen akkoord bereikt over een nieuwe cao en is er sprake van een over-

gangsregeling. Indien er sprake zal zijn van gedwongen ontslag hanteren we voor wat betreft  

de afvloeiing de vigerende wet- en regelgeving. Op het moment dat er sprake is van afvloeiing,  

zullen we dit traject zorgvuldig met alle geledingen bespreken. Indien er op de samenwerkingsschool 

sprake is van boventalligheid, zal er herplaatsing binnen het eigen bestuur plaatsvinden.

OPO Furore dient elk jaar in het Bestuursformatieplan jaarlijks vast te stellen in hoeverre het bestuur 

nog kan voldoen aan de werkgelegenheidsgarantie van het Personeel. De werkgelegenheidsgarantie 

wordt altijd opgezegd per 1 augustus, maar houdt in dat er pas twee jaar na 1 augustus waarop de 

werkgelegenheidsgarantie is opgezegd tot ontslag overgegaan kan worden. In deze twee jaar dient 

het bestuur een sociaal plan op te stellen, waarbij het eerste jaar gestreefd wordt naar ontslag op 

vrijwillige basis en in het tweede jaar op verplichte basis. 

Een sociaal plan wordt opgesteld in overleg met de vakbonden, waarin duidelijk gemaakt wordt op 

welke wijze de personeelsleden begeleid worden naar een andere baan. Dit vraagt van het bestuur 

een vooruitziende blik ten aanzien van de formatie en de werkgelegenheid. Jaarlijks dient er in het 

Bestuursformatieplan aangegeven te worden of de werkgelegenheid gegarandeerd kan worden  

voor de komende twee jaren. 

Van belang tijdens het fusietraject: 

Een wijziging van de rechtspositie (incl. werkgelegenheidsbeleid en ontslagbeleid) vindt pas plaats 

wanneer personeelsleden over gaan naar het nieuwe bestuur. Gedurende de detacheringsperiode 

behoudt een personeelslid zijn of haar huidige rechtspositie bij het huidige bestuur.

Onderstaande inventarisatie is gemaakt door de beide directeuren in samenwerking met de beide 

stafbureaus.

Uit deze inventarisatie volgt dat er na samenvoeging vanzelfsprekend keuzes moeten worden  

gemaakt ten aanzien van systemen/dienstverleners. Het ligt voor de hand dat ten aanzien van  

de school na samenvoeging zoveel mogelijk aansluiting zal worden gezocht bij de door OPO Furore in 

gebruik zijnde systemen/dienstverleners.

15. Vergelijking administratieve procedures14.  Rechtspositie

OBS Yn 'e Mande CBS de Finne

Leerlingadministratie Esis Parnassys

Leerlingen worden bovenschools 
ingevoerd

Leerlingmutaties worden op school 
ingevoerd

Leerlingvolgssyteem Esis, maar Cito als  
schaduwadministratie

Parnassys

Financieel Grootste deel wordt bovenschool 
vastgesteld. Vrijheid in opstelling van 
begroting alleen voor OLP, ICT en 
meubilair

Personeelsbeleid, ICT-beleid, huisves-
tingsbeleid bovenschools

Klein onderhoud, onderwijsleerpakket 
op school.

Betaling rekeningen

Deels bovenschools, deels eigen 
beheer.  Rekeningen worden gescand, 
en later via een digitale omgeving 
goedgekeurd

Bovenschools. Alleen kleine uitgaven 
‘incidenteel’ via de schoolrekening. 
Digitale beoordeling van bovenschoolse 
betalingen

Bovenschools worden financiele zaken 
ingeregeld. Directeur voert uit

Administratieve verwerking op het  
Centraal Bureau. Administratieve mede-
werkers leveren kassen/banken

Onderwijsbureau OSGMetrium, voor 
salarisadministratie. De rest is in eigen 
beheer

Administratie in eigen beheer  
salarisadministratie (RAET) en  
financiële administratie (AFAS)

Website Speak, eigen beheer BRIN; onderhoud via BRIN

Beheer computers BRIN BRIN

Mail Webmail speak BRIN; Exchange

Ouderbijdrage Algemene Ouderbijdrage € 27,50 / Ledengeld: 5 euro per ouder

Schoolreisjes: Ouderbijdrage 5 euro per kind.

Groep 1, 2 en 3 € 17,50 Groep 1,2 en 3 € 12,50

Groep 4, 5 en 6 € 27,50 Groep 4,5 en 6 € 30,00

Groep 7, 8 € 62,50 Groep 7,8 € 75,00

Sinterklaasbijdragen per kind groep 1 
t/m 4 € 5,00

Speeltoestellen Alle speeltoestellen zijn afgeschreven
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Hieronder een inventarisatie van de contracten. Bij de overgang van CBS De Finne voorzien wij hier 

vooralsnog geen problemen, aangezien de meeste contracten per jaar opzegbaar zijn, Aandachtspunt 

is hierbij nog wel de kopieercontracten.

Om de fusie tot een goed einde te brengen worden de fusiefaciliteiten conform een voorop  

vastgesteld plan ingezet. Alle kosten gedurende de planperiode worden hierbij inzichtelijk gemaakt.

Alle kosten die eventueel betaald moeten worden uit de fusiemiddelen zijn nog niet duidelijk en 

moeten nog verwerkt worden in dit overzicht. Verder dienen deze middelen voor knelpunten en risico’s 

die ontstaan als gevolg van de fusie. We willen deze middelen vooral gebruiken voor het garanderen 

van werkgelegenheid.

Kosten Projectleider

De kosten van de projectleider zijn afgeleid van de geoffreerde kosten voor het gehele traject  

(totale kostenraming € 30.000,- incl. btw). NB: Hier staat een subsidie tegenover van € 20.000,-. 

Derhalve is in de begroting € 2.500,- opgenomen. De kosten worden verdeeld over de vier fusie-

trajecten die parallel lopen. De kosten worden gemaakt in de periode 2015 - 2018.

Kosten Kwartiermakers & Werkgroep Personeel en Financiën & Huisvesting

Om tot een goede integratie van de scholen te komen op het gebied van onderwijs & identiteit is 

managementondersteuning nodig op de scholen (kwartiermakers). In het jaar voorafgaand aan de 

fusie wordt hiervoor de formatie beschikbaar gesteld, overdracht € 12.000,- (€ 6.000,- voor ieder 

bestuur).

 

De werkgroep Personeel en Financiën & Huisvesting draagt zorg voor een goede overdracht waarbij 

de materiële, personele en financiële middelen conform plan worden ingezet. Voor de deskundigheid 

wordt gedurende vier kalenderjaren € 20.000,- beschikbaar gesteld (totaal € 80.000,- = 25% per 

project).

Extra personele lasten

Om de fusie voor te bereiden stelt het nieuwe bevoegd gezag middelen beschikbaar om de samen-

werking onderwijskundig en op het gebied van identiteit in te richten met behulp van een of meer 

kwartiermakers. De middelen worden in het schooljaar vooraf aan de fusie beschikbaar gesteld.

Inhaalafschrijving

Als gevolg van de fusie moet het nieuwe bevoegd gezag bestaande middelen vervroegd afschrijven. 

Deze kosten kunnen uit de fusiemiddelen gefinancierd worden. Het bevoegd gezag, die door de school 

wordt overgedragen, ontvangt geen vergoeding voor de inhaalafschrijving

Extra kosten materiële instandhouding

Door de fusie wordt de school geconfronteerd met incidentele kosten. 

17. Begroting fusiefaciliteiten16. Inventarisatie contracten

OBS Yn 'e Mande looptijd tot CBS de Finne looptijd tot 

Kopieercontracten Canon 2016 Canon 31-07-16

Tuinonderhoud Caparis per jaar Geen per jaar

Website & Domein Speak BRIN

Tijdschriften Instondo; PO-magazine per jaar

SENA-licentie 
Buma+SENA

per jaar SENA-licentie
Buma+SENA

per jaar

Speeltoestellen ? ? Hout speeltoestellen 01-01-16

Telefonie KPN per maand KPN per mnd

Internet UPC per maand UPC per mnd

Energie Gas; Essent (via 
VOSABB) 31-12-15

Electra: GDF Suez 
(via VOSABB) 31-12-15

Water: Vitens per maand Water Vitens

Licenties/contracten APS IT Server & 
Besturing & Office

per jaar APS IT Server & Besturing 
& Office

per jaar

APS - Antivirus Norton per jaar APS - Antivirus Norton per jaar

Trigion; inbraak- en 
brandbeveiliging per jaar Trigion; inbraak en  

brandbeveiliging per jaar

Hoekstra; cv-onder-
houd per jaar Hoekstra; cv-onderhoud per jaar

SMC; alarmcentrale per jaar SMC; alarmcentrale per jaar

SVS; alarmopvolging per jaar SVS; alarmopvolging per jaar

BRIN; netask per jaar

abonnement ehbo per jaar

Schoonmaak Hectas per jaar Landman per jaar

Arbo / BGZ Arbo Unie per jaar Arbo Unie

Systeembeer BRIN nvt Zelf

Leeringadministratie Esis per jaar Parnassys per jaar

Server BRIN; abonnement 
onderhoud werkpor-
talen

per jaar BRIN; Abonnement onder-
houd werkportalen

per jaar

Overdracht middelen OPO Furore PCBO Smallingerland

Managementondersteuning € 9.000 € 9.000

Werkgroep personeel, financiën & huisvesting € 10.000 € 10.000

Door de fusie  
wordt de 
school gecon-
fronteerd met 
incidentele 
kosten

Totaal 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22

Fusie  
middelen 

854.168 142.361 142.361 142.361 142.361 142.361 142.361 

Lasten 
Project- 
begeleider

 2.500  1.250  1.250  -    -    -    -   

Kwartier- 
makers

 28.056  14.028  14.028  -    -    -    -   

Werkgroep  20.000  5.000  5.000  5.000  5.000  -    -    -    -   

Boventalligheid 506.125  -    -    253.063  253.063  -    -    -    -   

Extra scholing  -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Juridische  
ondersteuning

 -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Inhaal- 
afschrijving

 14.210  14.210  -    -    -    -    -    -    -   
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Extra materiële 
kosten

 -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Centrum voor 
levensbe-
schouwing 

 1.839  1.839 

Saldo  
onvoorzien

 -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Totaal lasten  572.730  35.077  20.278  259.313  258.063  -    -    -    -   

Saldo  281.438  -35.077  -20.278 -116.951 -115.701  142.361  142.361  142.361  142.361 

Bijlagen
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Onze manier om de boventalligheid uit te rekenen is uitgaan van de lumpsumvergoeding. Hoewel dat 

niet direct zichtbaar is, is de basis van de te berekenen vergoeding nog altijd het oude formatiebudget 

systeem, waarbij geen geld werd toegekend, maar formatieplaatsen. Hieronder hebben we een bere-

kening gemaakt waarbij op basis van formatieplaatsen een geldbedrag wordt toegekend.

2. Gemiddelde schoolgrootte (art. 157 WPO)

De wet kent nog een andere uitzonderingsbepaling waarop scholen die gedurende drie  

achtereenvolgende jaren met hun leerlingenaantal onder de opheffingsnorm zitten, een  

beroep kunnen doen. Het betreft de gemiddelde schoolgrootte: 

•  De school (of scholen) die niet meer voldoet aan de voorwaarden van lid 1 artikel 153 WPO,  

blijft voor bekostiging in aanmerking komen indien de gemiddelde schoolgrootte van alle scholen 

van het bestuur tenminste bedraagt 10/6 maal het gewogen gemiddelde van de opheffingsnormen 

van de gemeente waarin een bestuur scholen heeft. (Het gewogen gemiddelde wordt vastgesteld 

door alle opheffingsnormen die gelden voor de scholen bij elkaar op te tellen en vervolgens de  

uitkomst te delen door het aantal scholen. Hieronder is dat in formulevorm gepresenteerd.  

De gemiddelde schoolgrootte moet groter of gelijk zijn aan: 10/6 x som van alle opheffingsnormen die 

gelden voor de scholen/aantal scholen. Gemiddelde schoolgrootte = aantal leerlingen/aantal scholen);

•  De school die in stand wordt gehouden op basis van de gemiddelde schoolgrootte moet  

minimaal 23 leerlingen tellen.

Boventalligheid
Overzicht activa De Finne

Gebouwen

Verbouw de Finne 2.673,26

Bestrating de Finne 5.131,49

Gem.Sm.- Arbo/NEN aanpassingen 4.628,40

Gem.Sm.;Arbo/NEN opwaard. -0789 9.676,91

Gem.Smallingerland-cv-ketel 2.231,32

Gem.Smallingerland-verlichting school 1.148,35

Gem.Smallingerland-daglicht regeling 205,35

Woninginrichting M. Looijenga-3 rolgordijnen 751,02

Carpet Right-Caracas tapijt planken 815,28

De Haan-Westerhof-vervangen doek zonwering 1.787,57

JWS; armaturen, e.d. (379) 113,03

Wiegersma; installatie voor regenwater -/- subsidie gemeente 375

van der Velde; Marmoleum 977,46

van der Velde; tapijttegels 919,67

van der Velde; 2e termijn 508,24

van der Velde; Tarkett tegels - 456 556,64

Feenstra; verv. gevelkachel - 242 200,94

Feenstra; computer verv. - 1352 185,54

Feenstra; verv.regeling cv - 1642 910,14

IKEA; keukeninbouw 768,35

Looyenga; marmoleumvloer - 23 1.738,11

Wind; voorontwerp verbouwing - 1416 546,62

Hoekstra; brandblussers - 1879 176,01

De Haan;vs interne verbouwing-2124 5.250,01

De Haan; interne verbouwing-2766 7.068,44

De Haan; vlg offerte 636,56

49.979,71

Yn 'e Mande De Finne Dorpschool Verlies aan 
formatie 

Totaal aantal leerlingen  50  54  104 

GGL  50  47  49 

Onderbouwformatie  1,3685  1,3685  2,7370 

Bovenbouwformatie  1,1178  1,2834  2,4012 

Kleinescholentoeslag  2,1508  2,1508  2,1508 

Aftrek kleinescholentoeslag  -0,7450  -0,8046  -1,5496 

Totale formatie  3,8921  3,9981  5,7394  -2,1508 

Lumpsumvergoeding  275.545  274.569  407.976  -142.138 

Overzicht activa De Finne

Leermiddelen

Teleac; wereldorientatie - 3734 24,89

Afuk; meth. - 2476 89,7

Heutink; Method.Taal - 501 753,83

Heutink; taalmethode - 1364 252,94

Heutink;meth.engels+techniek-2394 49,9

Heutink;meth.rekenen-3859 139,82

Heutink; handv.h+schoolben.-0450 64,79

Bolius-2 paar stelten (deellev.)-1450 50,31

De Meldij;wereldorientatie-2004 619,06

Benedictus;Werkbank-2259 79,56

Keegstra; digitale camera's, DVD recorder 0

Rock Palace; yamaha YDP-S30 - 3727 174,77

Van der Velde;zonwering ivm smarboard-3473 488,53

M. de Moor- leesboeken - 3299 7,47

Brouwer; leesboeken - 3947 18,83

Brouwer; leesboeken - 3948 25,66

Brouwer; leesboeken - 3949 36,09

Bkh.Brouwer;schoolboeken - 820 241,37

Boekpakket; leesboeken - 3546 111,43

Heutink; aanvull. Kleuterontw.materiaal 17,31

Rolf; klimwand, aanvull.kleuterontw.mat. 6,81

Rolf; klimwand, aanvull.kleuterontw.mat. 30,49

Rolf; bouwplan, kleuterontw.mat. 28,16

Heutink; lamineerapparaat (3446) 31,68

Creatype; ontwerp schoolrapport 305,44

NZV- morele talenten - 1067 130,2

Heutink - handv.hd / ontw.mat.-2513 96,74

Rolf; kleuterontw.mat. - 2779 125,8

Heutink-Wandkaart+Globe 256,77

Alberts- kleuterontw.mat. 2955 55,73

Alberts- kl.ontw.mat. Nalev. - 3144 13,08

Heutink-ontwikkelingsmateriaal Gym en spelmateriaal 320,38

Heutink-meth.Lezen 228,08

Creatype-printen van rapportbladen 184,99

Cito groep-LOVS taal 32,71

Cito groep-LOVS begr.lezen 32,85

Cito groep-LOVS begr.lezen 166,41

Cito groep-LOVS begr.lezen 166,41

Cito groep-LOVS spelling 157,19

Cito groep-LOVS spelling 43,3

Heutink-Methode Alles Telt 2 591,85

Heutink-meth.Aardrijkskunde 1.624,02

Heutink-meth.Natuur en Techniek 1.624,02

Heutink-meth.Rekenen 3.933,46

Heutink-meth.Geschiedenis 1.624,02

Heutink-meth.aardrijkskunde 268,61

Heutink-methode Lezen 263,65

Heutink-licentie 2013/2018 Alles Telt 584,15

Heutink-2 Wandkaarten 434,82

Naut methode Natuur en Techniek 861,13

Methode Aardrijkskunde Meander 1.717,37

Menne Instituut- Rekenspellen groep 4 310,9

19497,48
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Bestaande afschrijvingen

planning cyclus vervanging school investering

Onderwijsleerpakket
Aardrijkskunde, Blauwe Planeet  
gr. 3 t/m 8 2013  8 2021  Yn 'e Mande  2.622,25 

Cito toetsen technisch lezen, rekenen 
en spelling 2009  8 2017  Yn 'e Mande  929,59 

Speurtocht geschiedenis gr. 3 t/m 8 2012  8 2020  Yn 'e Mande  3.184,11 

Technisch lezen 2010  8 2018  Yn 'e Mande  639,05 

Hulpmiddelen rekenonderwijs 2010  8 2018  Yn 'e Mande  686,58 

Rekenrijk vs 3 groep 5 t/m 8 2011  8 2019  Yn 'e Mande  845,10 

Rekenrijk vs 3 groep 3 t/m 7 2011  8 2019  Yn 'e Mande  2.691,43 

Rekenrijk vs 3 gr 3 t/m 8 2011  8 2019  Yn 'e Mande  3.277,36 

Rekenrijk vs3 groep 3, 4 en 8 2011  8 2019  Yn 'e Mande  583,01 

Studio frysk gr 4 t/m 8 2008  8 2016  Yn 'e Mande  1.437,50 

 8 8

ICT
3 Focus touch screens 65 inch incl. 
wandlift 2011  10 2021  Yn 'e Mande  19.974,15 

Prowise ‘65’ 
multi-touch monitor 2014  10 2024  Yn 'e Mande  3.424,30 

Asus PC intel core 2 duo incl beeld-
scherm

2009  5 2014  Yn 'e Mande  749,80 

Asus 17 inch laptop 2011  3 2014  Yn 'e Mande  577,15 

Brinbox Leerweg Server 2012  5 2017  Yn 'e Mande  3.200,00 

2 Prowise Microsoft tablets 2014  3 2017  Yn 'e Mande  554,18 

Overzicht activa De Finne

ICT

V.d. Wal & Stokman-2 laptops 103,72

V.d. Wal & Stokman-2x laptop Asus 131,48

V.d. Wal & Stokman-computer Temco systeem 72,65

V.d. Wal & Stokman-Temco smartboard systeem 82,09

BRIN-1 Octopus 373,59

V.d. Wal & Stokman-1x Temco Systeem + 4x BenQ beelscherm + D-link 389,01

BRIN-Octopus 476,69

Xando-6x iPad Air 2.154,69

3.783,92

Overzicht activa De Finne

Meubilair

Investering meubilair 1999 452,68

Investering meubilair 2000 684,81

Marko; sleepootstoelen 8x 438,45

Marko; meubilair 1.656,04

Marko; stoelen 172,22

Marko; meubilair 625,97

Marko; 5x ll-tafel + stoel -2105 524,35

Marko; 3x ll-tafel + stoel - 1353 306,67

Schilte;meubilair 510 17.105,70

Marko; meubilair 509 15.384,80

Schilte;meubilair 1825 2.259,05

Schilte;combikast 2292 715,56

Schilte;Leermiddelenkast-3459 499,08

Office Centre - kast IB’er - B03X1 276,55

Biblionet;Rolbord-3628 657,72

Huizinga; bureau+2 kasten-3057 1.164,80

Office Centre - roldeurkast B03XD 395,62

43.320,07

Meubilair 

12 Kasten  2005  15 2020  Yn 'e Mande  5.688 

3 kasten 2001  15 2016  Yn 'e Mande  1.422 

20 leerlingensets 4/5 2001  15 2016  Yn 'e Mande  2.340 

62 leerlingensets 6/1 2001  15 2016  Yn 'e Mande  10.044 

13 groepstafels  2001  15 2016  Yn 'e Mande  2.717 

5 stoelen voor docenten  2001  15 2016  Yn 'e Mande  1.375 

4 bureau voor docenten 2001  15 2016  Yn 'e Mande  1.356 

5 computertafels  2001  15 2016  Yn 'e Mande  1.000 

25.942


