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A. BESTUURSVERSLAG

A1. VOORWOORD 

In alles wat er binnen Salomo gebeurt laten wij ons leiden door onze missieverklaring.

De essentie van onze opdracht is:

Door middel van een kwalitatief hoogwaardig onderwijsaanbod bijdragen aan de ontwikkeling 

van kinderen in de regio Zuid-Kennemerland tot actieve, weerbare, maatschappij betrokken, 

betrouwbare en enthousiaste medeburgers, die geleerd hebben hun mogelijkheden optimaal te 

benutten.

Vanuit deze opdracht is strategisch beleid vastgesteld voor de periode 2015-2019. 

U vindt het op onze website: www.salomoscholen.nl.

De kernthema�s in ons strategisch beleid zijn:

- Kind centraal

- Vakbekwaam en zelfbewust

- Vertrouwen en verantwoording

Salomo is een koersvaste organisatie waarin voortgebouwd en vooruit gekeken wordt. We zijn 

voortdurend in ontwikkeling en beweging, en kunnen daarbij werken vanuit een solide basis. Onze 

scholen staan er goed voor en groeien bij elkaar opgeteld nog steeds; ons opbrengstgericht 

onderwijs leidt in het algemeen tot prima leerresultaten; al onze scholen hebben een 

basisarrangement van de Onderwijsinspectie; de stichting is financieel gezond en staat te boek als 

een organisatie waarin het plezierig werken is.

Vanuit die basis proberen we planmatig steeds een stapje verder te komen en beter te worden, 

met een scherp oog voor wat écht werkt. 

We doen dat met vertrouwen in onze leerlingen, die dagelijks in het middelpunt van onze aandacht 

en belangstelling staan. Maar ook met vertrouwen in onszelf en elkaar, zelfbewust en werkend aan 

het onderhoud en de versterking van onze vakbekwaamheid.

Onze planmatigheid komt o.a. tot uitdrukking in onze jaarplannen, zowel op school- als op 

stichtingsniveau. Daarin formuleren we onze jaardoelen en �acties en stellen we onze prioriteiten. 

Zodat we ons kunnen concentreren op wat er onze ogen echt toe doet, zonder ons te laten 

afleiden door de waan van de dag.  

In dit jaarverslag wordt teruggeblikt op 2019. Het beschrijft waaraan wij precies hebben gewerkt en 

wat dat heeft opgeleverd. Naast hetgeen hierna onder de verschillende beleidsterreinen is 

beschreven is in 2019 veel aandacht en tijd besteed aan de voorbereiding van en de formele

besluitvorming rondom de fusie met stichting Sint Bavo. Alle inzet is erop gericht geweest om in 

2020 als gefuseerde stichting samen verder te gaan.

Het verslag is toegezonden aan het ministerie van OCW en intern besproken met en goedgekeurd 

door de Raad van Toezicht. Daarnaast hebben we met dit verslag ook onze 

samenwerkingspartners en belanghebbenden op het oog. Voor de ouders geldt dat zij via onze 

website kunnen kennisnemen van ons jaarverslag. 

Ik vertrouw erop dat ons jaarverslag u een goede indruk geeft van hetgeen in 2019 is gedaan en 

bereikt. 

Ben Cüsters, Bestuurder/algemeen directeur
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A2. BELEIDSTERREINEN

A2.1. ORGANISATIE

 

Inleiding
In dit gedeelte worden de onderwerpen beschreven die de randvoorwaarden vormen voor 
het bieden van goed onderwijs. 

Algemene gegevens
Het jaarverslag heeft betrekking op Salomo, Stichting voor Christelijk Primair onderwijs 
Zuid Kennemerland gevestigd aan de Garenkokerskade 19, 2013 AJ Haarlem. 
Salomo is het bevoegd gezag voor 19 scholen voor primair onderwijs in de regio Zuid-
Kennemerland (bestuur nummer 85255 met 14 BRIN-nummers). De scholen zijn gevestigd 
binnen de gemeenten Haarlem, Heemstede, Bloemendaal en Zandvoort.
De scholen van Salomo vormen een onderdeel van een veelkleurige samenleving. Onze 
deur staat open voor kinderen met allerlei achtergronden. Wij vragen slechts van de ouders 
dat zij de grondslag van Salomo respecteren en met onze leerkrachten samenwerken, 
zodat die hun kinderen het best denkbare onderwijs kunnen bieden.

Doelstelling (missie en kernwaarden)
Vanuit een christelijke visie stelt de stichting zich ten doel om door middel van een 
kwalitatief hoogwaardig onderwijsaanbod bij te dragen aan de ontwikkeling van kinderen in 
de regio Zuid-Kennemerland tot actieve, weerbare, maatschappij betrokken, betrouwbare 
en enthousiaste medeburgers, die geleerd hebben hun mogelijkheden optimaal te 
benutten.

Bij de vervulling van onze missie hanteren wij een aantal belangrijke kernwaarden:

- Samen: verantwoordelijk en maatschappelijk betrokken
- Christelijk
- Plezier
- Open en toegankelijk
- Zorgzaam
- Kwaliteits- en resultaatgericht
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Organogram
De heer B.N. Cüsters is bestuurder en statutair directeur van de stichting. 
De directeur bedrijfsvoering, mevrouw P. de Waard, is het tweede lid van de 
bovenschoolse directie en tevens plaatsvervanger van de bestuurder. 
Bestuur / bovenschoolse directie omvat in totaal 2,0 fte.

De juridische structuur en de interne organisatiestructuur zijn weergegeven in onderstaand 
organogram.

Bestuursmodel, besturingsfilosofie en Code Goed Bestuur
Het bestuursmodel met enerzijds een bestuur als bevoegd gezag en anderzijds een raad 
van toezicht is in Salomo volledig ingevoerd sinds 2007. Een van de zetels in de raad van 
toezicht is ingevuld door een lid op formele voordracht van de GMR.
Salomo hanteert de �Code Goed Bestuur PO� die door PO-raad is vastgesteld. Over de
naleving van onderdelen van de code wordt periodiek gesproken tussen bestuur en RvT.
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Stafbureau
Vanuit het stafbureau worden de scholen bestuurd, ondersteund en wordt toezicht 
gehouden op onder andere de onderwijskwaliteit en �ontwikkeling, op de financiële 
exploitatie en de personeelsinzet. De stafmedewerkers ondersteunen en adviseren de 
Salomo scholen en de schooldirecties op vele gebieden. De planning, coördinatie en 
uitvoering van het onderhoud aan de schoolgebouwen is bovenschools belegd. Tal van 
contracten, van ICT-netwerkbeheer tot schoonmaak en energielevering worden centraal 
afgesloten en beheerd. Hierbij wordt de wetgeving op het gebied van (Europese) 
aanbesteding toegepast. Daarnaast gaat aandacht uit naar directe en afzonderlijke 
ondersteuning van scholen, bijvoorbeeld op het gebied van onderwijskundige ICT-
toepassing, het opstellen en bewaken van de schoolbegroting, of het opstellen van het 
schoolformatieplan, het uitvoeren van het HRM-beleid, de versterking van het 
taalonderwijs, huisvesting en onderhoud enzovoort.

De totale formatieve omvang van het stafbureau is 15,5 fte (inclusief bestuurder). Dat is 
circa 3,7% van de totale Salomo formatie (ruim 420 fte). In 2019 heeft t.o.v. 2018 als gevolg 
van groei van de organisatie en uitbreiding van werkzaamheden 1,4 fte formatie uitbreiding
op het stafbureau plaatsgevonden. Het ging daarbij om uitbreiding van het team Cluster 
ICT-ers en aanstellingsuitbreiding van twee beleidsadviseurs (in verband met 
fusiewerkzaamheden). De overhead is binnen het primair onderwijs in het algemeen laag in 
vergelijking met veel andere sectoren, Salomo vormt hierop nog altijd geen uitzondering.

Interne verantwoording en bestuurlijk toezicht
Gedurende het verslagjaar hebben de schooldirecteuren (soms vergezeld van hun 
managementteam en/of IB�ers) op twee momenten een toezichtgesprek gevoerd met de 
bestuurder en de beleidsmedewerker onderwijs. Conform de afspraken over intern toezicht 
en kwaliteitszorg zijn in één gesprek de onderwijsresultaten besproken die vooraf in kaart 
zijn gebracht m.b.v. Cito-zelfevaluatie. Ook is daarbij o.a. gekeken naar de overgang PO-
VO (de effectiviteit van de schooladvisering). In het andere gesprek stonden de vorderingen 
m.b.t. het (kwaliteit)jaarplan 2019-2020 op de agenda, alsmede de plannen voor het jaar 
erop. Over de uitvoering van het personeelsbeleid op de scholen (o.a. de gesprekscyclus) 
en de financiële exploitaties legden de scholen verantwoording af aan de HRM-
medewerker resp. de controller die hierover rapporteerden aan het bestuur.

Het bestuur heeft op zijn beurt verantwoording afgelegd aan de Raad van Toezicht, door 
middel van jaarplan en schriftelijke evaluatie daarvan, de periodieke beleidsrapportages, 
het aanleveren van data en informatie passend bij de gedefinieerde informatiebehoefte van 
de raad, en door deelname aan de RvT-vergaderingen.
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Algemene informatie scholen en leerlingaantallen per teldatum 1 oktober 2019

Naam BRINNR Adres Directie Leerlingen*

Haarlem Dreefschool 13 KT

Dreef 20,                                

2012 HS  Haarlem Jan Vos van Marken 496

Haarlem International School 13KT

Schreveliusstraat 27,             

2014 XP  Haarlem Mirjam Fuldner 245

Haarlem De Ark 23 TP

Velserstraat 27,                   

2023 EA  Haarlem Marjo Fokkema 624

Haarlem De Werkschuit 23 TP

Velserstraat 57,                   

2023 EB  Haarlem Susan Seijmonsbergen 210

Haarlem Dr. H. Bavinckschool 14 GK

Ambachtstraat 1,                

2024 EB  Haarlem Evert Jonker, Hylke de Vries 450

Haarlem De Verbeelding 14 GK

Louia Couperusstraat 2,   2024 

HH  Haarlem Marjon Weterings 51

Haarlem Koningin Emmaschool 14 DO

Roerdompplein 19,               

2025 CS  Haarlem Nanda Klaassen 479

Haarlem SBO De Trapeze 14 WV SBO

Dinkelstraat 4,                      

2025 PH  Haarlem Wouter Scholten 137

Haarlem Willem van Oranjeschool 14 AG

Rozenhagenstraat 15,         

2021 CG  Haarlem Betty v.d. Vlist 196

Haarlem De Wadden Molenwijk 13 BV

Zevenwoudenplantsoen 3, 

2036 NK  Haarlem Annelies Siezenga 133

Haarlem De Wadden Boerhaavewijk 13 BV

Alexander Flemmingstraat 39,  

2035 EC  Haarlem Nancy Donkers 225

Bloemendaal Bos en Duinschool 08 QH

Bos en Duinlaan 1a,            

2061 AC  Bloemendaal Astrid Kaandorp 165

Bloemendaal Koningin Wilhelminaschool 04 OH

Dompvloedstraat 114,       

2051 NG  Overveen Debby Schouten - Coesel 192

Bloemendaal Tijo van Eeghenschool 05 MD

Van Lennepweg 2,               

2111 HV  Aerdenhout Paulien Dubelaar 219

Bloemendaal Willinkschool 07 XG

Rijksstraatweg 89,               

2121 AD  Bennebroek Willemijn Schmidt 189

Heemstede Prinses Beatrixschool 11 CF

van Brücken Focklaan 2,    

2102 XC  Heemstede Ilse van Hooijdonk 281

Heemstede Nicolaas Beetsschool 11 OX

Sportparklaan 3,                    

2103 VR  Heemstede Kirstin van den Berg 374

Heemstede Bosch en Hovenschool 11 CF 01

Adriaan Pauwlaan 19,            

2101 AJ  Heemstede Pieter Gulickx 243

Zandvoort Oranje Nassauschool 14 YU

Lijsterstraat 1-3,                    

2042 CH  Zandvoort Martha Hoekstra 354

Totaal 19 14 5.263              
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Ontwikkeling leerlingaantallen gedurende de laatste 10 jaar

In  bovenstaande tabel is het leerlingaantal van 2010 tot en met 2019 weergegeven. De teldatum 
is telkens 1 oktober.
In 2019 is het leerlingaantal verder gegroeid, met in totaal 89 leerlingen, naar 5.263 leerlingen.
De groei van de in september 2017 gestarte PO afdeling van de International School Haarlem 
(formeel als IGBO afdeling van de Dreefschool) is de belangrijkste verklaring voor de verdere 
toename van het leerlingaantal. Daarnaast is De Verbeelding, het nieuwe schoolconcept in 
Haarlem Noord, gestart. Voor het overige zijn er beperkte en verklaarbare leerling fluctuaties te 
zien. De leerlingontwikkeling op de scholen in Schalkwijk is een punt van aandacht.

Het marktaandeel van Salomo in de regio Zuid-Kennemerland is bijna 25%.

Doordat een aantal schoolgebouwen inmiddels de grenzen van de capaciteit heeft bereikt groeien 
de Haarlemse scholen op dit moment niet verder door met uitzondering van de Werkschuit, De 
Verbeelding en de International School Haarlem.
De Verbeelding en De Werkschuit groeien vanuit de basis uit tot volwaardige basisscholen.
De Verbeelding is na overleg met de gemeente Haarlem per 1 januari 2018 gestart als nieuwe 
schoollocatie in Haarlem-Noord (onder het BRIN-nummer van de Bavinckschool). Op wat langere 
termijn zullen in Haarlem wellicht nog meer nieuwe schoollocaties ontstaan of uitbreidingen aan 
bestaande schoolgebouwen worden gerealiseerd, als gevolg van de verwachte groei van het 
aantal leerplichtige kinderen in basisschoolleeftijd in Haarlem. Met het oog hierop is door de 
Gemeente in overleg met de schoolbesturen een Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs 
opgesteld waarin ook de effecten van de woningvisie zijn door vertaald.

In Heemstede staan veel kinderen op de wachtlijsten van de Salomoscholen. Ook bij deze scholen 
is de maximale capaciteit in relatie tot het beschikbare gebouw bereikt of zelfs overschreden. Met 
name de Nicolaas Beets school en de Prinses Beatrixschool komen daardoor structureel veel 
ruimte tekort. Inmiddels is door de Gemeente Heemstede in samenspraak met de schoolbesturen 
een Integraal Huisvestingsplan uitgewerkt. Eind 2019 is dit IHP door de gemeenteraad 
goedgekeurd. Inmiddels is voorbereidingskrediet aangevraagd voor de uitbreiding / nieuwbouw 
van de Nicolaas Beetsschool. De planning van de uitvoering is nog onderwerp van overleg met de 
gemeente.

jaar aantal

2010 4.474       

2011 4.559       

2012 4.602       

2013 4.753       

2014 4.882       

2015 4.851       

2016 4.953       

2017 5.026       

2018 5.174       

2019 5.263       
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SBO school de Trapeze (137 leerlingen) is met 10 leerlingen gegroeid en is daarmee de grootste 
SBO-school in de regio. Desalniettemin wordt in het kader van Passend Onderwijs een verdere 
terugloop voorzien binnen het SBO. Daarnaast veranderen de rollen en taken van SBO en SO. In 
samenspraak met de andere regionale schoolbesturen en binnen het samenwerkingsverband 
Passend Onderwijs plannen worden plannen ontwikkeld met betrekking tot de toekomstige 
positionering van de speciale voorzieningen.

In samenwerking met andere instellingen en organisaties op het terrein van onderwijs en 
jeugdzorg wordt gewerkt aan planvorming voor de doorontwikkeling van de Trapeze naar een 
Integraal Kind Centrum. Daartoe wordt inmiddels nauw samengewerkt met de Professor Doctor
Gunningschool (Aloysius stichting; SO, voorheen cluster 4).
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A2.2. ONDERWIJS

Inspectie en eindopbrengsten
In 2019 heeft geen jaarlijks bestuurlijk gesprek met de Onderwijsinspectie plaatsgevonden. Omdat 
de inspectie onder Salomoscholen geen risico�s heeft gesignaleerd en vanwege de op handen
zijnde fusie met Stichting St Bavo, heeft de inspectie besloten het toezicht uit te stellen tot 2020 of 
2021.

Elke basisschool dient zich aan de overheid (d.m.v. de onderwijsinspectie) te verantwoorden over 
de eindopbrengsten. De onderwijsinspectie heeft bepaald met welke eindtoetsen een school zich 
mag verantwoorden. De trend zet zich door dat Salomoscholen in toenemende mate kiezen voor 
de IEP-eindtoets (vanwege de vermeende kind vriendelijkheid) en in mindere mate nog voor de 
Cito-eindtoets. 
De eindopbrengsten van de Salomoscholen laten wederom een mooi beeld zien: Zeven scholen 
scoren boven de bovengrens van de inspectie, zes scholen scoren boven het gemiddelde en twee
scholen vallen dit jaar in het rood. We zijn tevreden over de eindopbrengsten, wetende dat 
eindopbrengsten niet perse synoniem staat aan de kwaliteit van het onderwijs. Eindopbrengsten 
geven slechts een indicatie van de kwaliteit van de scholen.

Er is landelijk het nodige te doen geweest over de onjuiste berekening van de uitkomsten van een 
aantal eindtoetsen (m.u.v. de CITO-eindtoets). In ons geval ging het daarbij om de zgn. IEP-toets 
die door veel van onze scholen wordt gebruikt. Het gevolg ervan zou kunnen zijn dat eerder 
afgegeven schooladviezen op grond van te hoog berekende eindtoetsresultaten naar boven toe 
bijgesteld zouden worden en leerlingen alsnog op een hoger VO-type zouden moeten worden 
geplaatst (terwijl de loting en de plaatsing al hebben plaatsgevonden).

Gelukkig bleek dit zich bij geen van de Salomo scholen te hebben voorgedaan.

Themaonderzoeken Passend Onderwijs
De Onderwijsinspectie heeft landelijk een onderzoek uitgevoerd naar de stand van zaken m.b.t. 
Passend Onderwijs. In dat verband werden steekproefsgewijs 200 scholen bezocht. In het 
onderzoek zijn vier Salomo scholen betrokken: de Nicolaas Beets, de Wadden Boerhaave, de 
Oranje Nassau en de Bavinckschool.
Bij alle vier scholen die werden bezocht was de inspecteur heel positief over de uitkomsten. Het 
beleid van het SWV in deze regio, de goede onderlinge samenwerking en de eigen aanpak van de 
scholen hebben er volgens de inspectie toe geleid dat de scholen voor elk kind, in principe 
ongeacht de zorgproblematiek, zoeken naar passende begeleidingsmogelijkheden, zonder
kinderen bij voorbaat uit te sluiten. Er wordt maatwerk geleverd en de scholen zetten zich echt in 
voor passend onderwijs, ondanks de soms pittige populaties (zoals op de Wadden en de ONS).

Onderwijsmonitor
Dit voorjaar werd het rapport opgeleverd van de 5e meting Regionale Onderwijsmonitor 
(uitgevoerd door onderzoeksbureau Oberon). In de onderwijsmonitor staat de vraag centraal hoe 
succesvol de adviezen van de basisscholen zijn in relatie tot de schoolloopbaan in het VO. 
Onderzocht wordt of de plek van leerlingen in jaar 3 van het VO overeenkomt met het eerder 
afgegeven basisschooladvies.
De uitkomsten: ruim 80% van de leerlingen bevindt zich dan nog op het niveau van het advies 
(inclusief de gemengde adviezen, bijvoorbeeld havo/vwo). 8% Van de leerlingen blijkt een volledig 
niveau te zijn afgestroomd (bijvoorbeeld van havo naar vmbo), 11% een volledig niveau 
opgestroomd.
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Door de jaren heen krijgt in onze regio 55 à 60% van de leerlingen een havo-, havo/vwo- of vwo-
advies, en 40 à 45% een vmbo- of vmbo/havo-advies.
Opvallend zijn de schoolloopbanen van de zgn. gewichtleerlingen: zij krijgen aanzienlijk vaker een 
beroepsgericht advies (bijna de helft van deze leerlingen krijgt vmbo-basis- of vmbo-kader-advies. 
Zij stromen vaker af en minder vaak op dan niet gewicht leerlingen, en doubleren dubbel zo vaak.

Casuïstiek PO VO
Omdat de schoolbesturen in de regio meer grip willen zien te krijgen op onderwijskansen voor de 
gewicht leerlingen is dit jaar door de beleidsmedewerkers onderwijs van een aantal schoolbesturen 
PO en VO een casusonderzoek gedaan naar de schoolcarrières van een aantal gewicht leerlingen 
die inmiddels hun VO hebben afgerond. Door middel van diepte interviews (met de leerlingen zelf, 
docenten, ouders, mentoren) wordt een aantal portretten opgesteld die inzicht kunnen geven in 
stimulerende en belemmerende factoren voor een succesvolle schoolloopbaan.
Door portretten te schrijven van zes oud-leerlingen waarin de schoolloopbaan centraal staat, is 
kleuring gegeven aan de in de monitor genoemde cijfers. 

Uit de verhalen komen drie duidelijke overeenkomsten naar voren. 
1. Hoewel de portretten erg van elkaar verschillen, loopt als een rode draad door alle

verhalen heen, de wens en de wil van alle betrokkenen om deze leerlingen te helpen 
en!tegelijkertijd!de onmacht bij vrijwel alle partijen om!dat ook naar behoren te doen.!!

2. Ook zien we dat de thuissituatie zeer bepalend is en veel overeenkomsten vertoont.
Ondanks dat we bij de gezinnen een hoge mate van betrokkenheid hebben ervaren en ouders met 
veel liefde voor hun kinderen, was er in de gezinnen!veel!sprake van onmacht.!!Ouders!die met de 
beste bedoelingen graag willen, maar om tal van redenen niet in staat waren om de kinderen te 
helpen.!Dit!had in grote lijnen te maken met:!

· Onvoldoende Nederlandse taalvaardigheid van de ouders!
· Het!lage!opleidingsniveau van de ouders, soms analfabeet!
· Onvoldoende inhoudelijke aansturing vanuit huis (helpen met huiswerk maken, 

plannen van het leren, controleren of het huiswerk gemaakt is, extra ondersteuning als het kind 
vastloopt)!

· Onvoldoende kennis van het Nederlands!onderwijssysteem!
· Kinderen ondersteunen in het leren omgaan met teleurstellingen!
· Kinderen ondersteunen om het vol te houden!
· Complexe!situaties in de gezinnen.!!

3. Als derde overeenkomst komt de positieve invloed van!stimulerende leraren, betrokken
mentoren en!rolmodellen sterk naar voren. Alle zes oud leerlingen noemden dit, degenen die dit 
hebben ervaren en ook die dit hebben gemist.
De positieve werking die uitgaat van het gevoel!gezien te worden, aandacht te krijgen, vooral voor 
dat!wat goed gaat, is van onschatbare waarde.!

Er is een aantal aanbevelingen gedaan. De belangrijkste is dat scholen de thuissituatie 
niet kunnen veranderen, maar wel kunnen scholen!trachten zoveel mogelijk te compenseren van 
dat wat leerlingen thuis moeten missen.!!!
Dat betekent structureel extra en/of ander aanbod om de inhoudelijke achterstanden in te halen!of 
niet verder op te laten lopen. Realiseer je dat leerlingen met gewicht/uit een achterstandssituatie 
meer afhankelijk zijn van school dan leerlingen uit kansrijke situatie. Blijvende extra ondersteuning 
is nodig om de achterstanden in te lopen of om bij te blijven. Vooral in het VO valt hier nog heel 
wat winst te behalen.!In!het!po is het compenserend beleid meer geïntegreerd in het 
onderwijssysteem, hoewel ook daar kansen voor leerlingen blijven liggen.!Voor het VO valt dan te 
denken aan intensieve begeleiding!mbt!het huiswerk.!Hoe plan je het huiswerk, controle of het 
huiswerk gedaan is, het plannen van het leren. Hierin kan een school een taak van thuis 
overnemen, denk!aan!verplichte huiswerkbegeleiding op school.!Denk dan aan structurele 
ondersteuning.
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Vooral voor PO-scholen geldt dat ook de hoger intelligente leerlingen uit achterstandsituaties 
uitgedaagd moeten worden.!!Zoek de grenzen op voor makkelijk lerende leerlingen, zodat deze op 
het VWO beter mee kunnen komen. Voor scholen met een grote kansarme populatie is dat geen 
simpele opdracht, wel een belangrijke. Denk dan ook aan aandacht voor het leren!leren, aan het 
plannen en aan huiswerkstrategieën.!!

OAB (Onderwijs Achterstanden Beleid) en VVE (Voor en Vroegschoolse Educatie) Haarlem
Bepaalde leerlingen in de leerplichtige leeftijd hebben door een ongunstige economische, sociale 
en/of culturele achtergrond een groter risico om leerachterstanden op te lopen. Deze 
kansenongelijkheid in het onderwijs ontstaat door de inrichting van het onderwijs en door 
ontwikkelingen buiten het onderwijs zoals demografie en de thuissituatie. Ondanks dat de school 
niet al deze problemen kan oplossen, is het streven dat de school een plek is waar maximaal wordt 
bijgedragen aan kansengelijkheid. In de gemeente Haarlem kennen we een stevig 
onderwijsachterstandenbeleid (VVE, schakelklassen, kinderuniversiteit en een zomerschool). 

Op drie Salomoscholen wordt VVE uitgevoerd; De Willem van Oranje School, De Wadden 
Molenwijk en de Wadden Boerhaave. Op deze drie scholen is ook sprake van een schakelklas.
Daarnaast hebben deze drie scholen een Verlengde Schooldag (VSD). Jammer genoeg wordt de
Verlengde Schooldag niet meer bekostigd vanuit de gemeente Haarlem vanwege een kleiner OAB 
budget vanuit Rijkswege. Salomo bekostigt vooralsnog de VSD. 
De VSD heeft ten doel het bieden van een ontwikkelingsimpuls en ondersteuning aan kinderen die 
van huis uit weinig mogelijkheden en stimulansen meekrijgen om zich te ontwikkelen en/of in hun 
vrije tijd actief en zinvol bezig te zijn. Dit zijn dezelfde doelgroepleerlingen als voor de VVE.
Daarnaast heeft de Verlengde Schooldag tot doel de onderwijskansen van deze kinderen te 
vergroten door de effectieve leertijd uit te breiden en extra aanbod te organiseren gericht op de 
ontwikkeling of versterking van essentiële competenties. Hierbij ligt op de eerste plaats de focus op 
taal- en eventueel rekenvaardigheden maar ook sociale- en bijvoorbeeld studievaardigheden 
kunnen aan bod komen. 

Vanwege een wijziging in de rijksbekostiging van de onderwijsachterstandsmiddelen aan 
gemeenten, is met de gemeente Haarlem overleg gepleegd over de verdeling van middelen 
(besteed aan voornamelijk de schakelklassen) over de scholen. Er zijn twaalf schakelklassen te 
verdelen. De verdeling van de schakelklassen is ooit ontstaan vanuit aanvragen van scholen. We 
willen een eerlijker systeem, gebaseerd op de nieuwe schoolweging vanuit de overheid. De 
schoolweging geeft de zwaarte aan van de schoolpopulatie. De twaalf scholen met de zwaarste 
schoolweging krijgen vanaf 2020-2021 een schakelklas. Dat betekent voor de Salomoscholen dat 
de Willem van Oranjeschool de schakelklasvergoeding niet meer krijgt. De Wadden Molenwijk en 
de Wadden Boerhaave behouden hun schakelklas.

High Dosage Tutoring
Om de leerachterstanden bij rekenen-wiskunde van bovenbouwleerlingen terug te dringen, heeft 
Salomo als initiatiefnemer samen met het Samenwerkingsverband PO een intensief 
tutorprogramma opgezet, uit te voeren door Stichting The Bridge Learning Interventions 
(www.tbli.nl). Deze interventie op rekenen wordt ingezet in groep 7 en 8.

Doel

De rekencompetenties van de leerlingen, en dus hun rekenniveau stijgt. Door rekenonderwijs op
maat en intensief werken aan de rekenvaardigheden en het rekeninzicht, zullen de leerlingen snel 
succes ervaren. Het doelgericht vergroten van het zelfvertrouwen, sociaal emotioneel welbevinden 
en motivatie zijn zeer belangrijke onderdelen tijdens de tutoring. Door deze succeservaringen 
verwachten we een meer actieve leerhouding in de klas (bij rekenen, maar ook bij andere lessen). 
Daarnaast worden ouders betrokken bij de tutoring doordat de tutoren wekelijks telefonisch contact 
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met ouders onderhouden, met als doel de ouderbetrokkenheid te verhogen. Tevens stellen we ons 
als doel dat het VO advies van de deelnemende leerlingen hoger uitvalt dan bij de start van het 
project zou worden voorspeld.

Werkwijze

In Haarlem zijn we in 2018 gestart met een pilot van vier tot zes scholen in Haarlem Zuid. Alle 
voorbereidingen hebben in 2017 plaatsgevonden. Er hebben 56 leerlingen deelgenomen,
ongeveer 12 leerlingen per school. Van De Wadden Boerhaave hebben twee groepjes leerlingen 
deelgenomen. Het gaat hier om leerlingen uit groep 7 met een V of IV Cito score voor rekenen-
wiskunde. De leerkrachten (in samenwerking met IB en rekenspecialist) bepalen welke leerlingen 
binnen deze selectiecriteria passen. De leerlingen ontvangen een jaar lang tutoring volgens de 
High Dosage Tutoring (HDT) methode. Deze methode is ontwikkeld door de Amerikaanse 
organisatie SAGA Innovations en heeft in Amerika al veel baanbrekende resultaten geboekt op 
achterstandsscholen. 

Voor de HDT zijn de voorbereidingen voor een volgende groep in volle gang. In januari start het 
derde jaar. Vijf scholen nemen dan deel, vier Twijsscholen en een school van Spaarnesant. Het 
gaat dan om 55 leerlingen die dagelijks rekentutoring krijgen.

Vanaf 2020-2021 zal ook in het VO HDT worden aangeboden. Dit gaat plaatsvinden op het 
Haarlem College. In samenwerking met de gemeente is een subsidie vanuit de Gelijke Kansen 

Alliantie aangevraagd en zeer waarschijnlijk toegekend. Dit wordt in januari bekend.

Meer onderwijsontwikkelingen
Het lezende kind
Drie Salomoscholen zijn het leesonderwijs in de onderbouw anders gaan aanpakken. Dit zijn De 
Verbeelding, De werkschuit en de Prinses Beatrixschool. Zij hebben de methode in groep 3 
losgelaten (gebruiken deze als bron), werken thematisch en sluiten meer aan op de behoeften van 
de leerlingen. Deze manier van werken wordt uitgewisseld met andere scholen van Salomo en er 
wordt met belangstelling naar gekeken. 

Cultuuronderwijs
In 2019 is de nieuwe LEA-agenda opgesteld, cultuuronderwijs heeft hierin opnieuw een plek 
gekregen. Vanuit de LEA (Lokale Educatieve Agenda) is een werkgroep ingesteld om invulling te 
geven aan de doelstellingen uit het convenant cultuuronderwijs dat door de Haarlemse 
schoolbesturen is ondertekend
Op alle Salomoscholen is voldoende aandacht voor cultuuronderwijs en er wordt veel gebruik 
gemaakt van het zogenaamde cultuurmenu dat Stichting Hart vormgeeft. 
Ook in 2019 zijn weer netwerkbijeenkomsten georganiseerd voor de Interne Cultuurcoördinatoren 
van de scholen. 
Binnen de besturingsfilosofie van Salomo past dat de scholen op hun eigen wijze invulling geven 
aan dit onderwerp; wel wordt verwacht dat minimaal aan de afspraken uit het convenant wordt 
voldaan. Op nagenoeg alle scholen maakt cultuuronderwijs onlosmakelijk onderdeel uit van het
lesaanbod.

A Day a Week School (DWS)
De Day a Week school heeft een vaste plek gekregen in het onderwijsveld in Haarlem en 
omgeving. Dit initiatief bestaat al een poosje in Amsterdam. Vanuit de éénpitters in de regio Zuid-
Kennemerland kwam de vraag bij het samenwerkingsverband Passend Onderwijs om hulp in de 
vorm voor een voorziening voor de allerslimste leerlingen. Naast het plusaanbod (plusklas) op de 
reguliere basisscholen is de Day a Week school een voorziening voor die leerlingen die 
onvoldoende profiteren van het plusaanbod op school. 
Day a Week school biedt de mogelijkheid om 1 dag in de week met ontwikkelingsgelijken te 
werken. 
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Per 1 januari 2018 zijn de vier DWS-groepen gestart. Scholen van verschillende besturen doen 
mee met de Day a Week school, waaronder zeven Salomoscholen.

Kwaliteitszorg
Bij alle Salomoscholen staat de zorg voor kwaliteit hoog op de agenda. Er wordt systematisch 
gewerkt aan de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Scholen maken gebruik van 
verschillende instrumenten om zicht te krijgen op de effecten van verbeteractiviteiten en kunnen zo 
steeds beter nagaan of ontwikkelingen de gewenste resultaten opleveren. Door een goed zicht op 
de kwaliteitsontwikkeling zijn scholen beter in staat verantwoordelijkheid te nemen voor het 
onderwijs en daarover goed te communiceren met leerlingen, ouders, medewerkers, het bestuur 
en de onderwijsinspectie. 
Onderdeel van het kwaliteitssysteem zijn onder andere het strategisch beleid, de jaarplannen en �
evaluaties, leeropbrengsten analyses, het bestuurlijk toezichtkader, audits en  voortgangs-
gesprekken. Het is een systeem passend bij de organisatie, zinvol voor de interne kwaliteitszorg 
en voor de externe verantwoording en het is niet te zeer belastend voor de medewerkers. Het 
vereist echter wel een constante aandacht en een �erbovenop zitten�. 

Referentieniveaus
Tijdens bijeenkomsten met de schooldirecties en de intern begeleiders zijn we bezig om steeds 
meer over te stappen naar het werken met referentieniveaus. De resultaten voor rekenen en taal 
worden weergegeven in cito-scores vanuit het leerlingvolgsysteem en sinds enkele jaren ook 
steeds vaker in referentieniveaus. De referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen schrijven 
voor wat leerlingen moeten kennen en kunnen. De referentieniveaus gelden voor het 
basisonderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs (mbo). 
De referentieniveaus taal en rekenen staan in de regelgeving. Alle referentieniveaus samen 
vormen het referentiekader taal en rekenen. Dit referentiekader vormt de basis van het onderwijs 
in de Nederlandse taal en rekenen. Het referentiekader bestaat uit fundamentele niveaus en 
streefniveaus. Het fundamentele niveau (F-niveau) is de basis die zo veel mogelijk leerlingen 
moeten beheersen. Het streefniveau (S-niveau) is voor leerlingen die meer aankunnen. Scholen 
moeten hun doelen gaan omzetten vanuit de vaardigheidsscores cito naar de nieuwe 
referentieniveaus. Vanaf komend jaar zal ook de inspectie het toezicht op de eindtoets uitoefenen 
vanuit de referentieniveaus.

Basisschool De Dreef doet een pilot met het IEP lvs. Zij gebruiken geen toetsen meer van het cito 
maar stappen over op IEP toetsen. Deze ieptoetsen zijn volledig gericht op de referentieniveaus. 
We kijken naar verschillende zaken zoals; hoe gebruiksvriendelijk zijn de toetsen, zijn er 
verschillen in de uitkomsten mbt de cito's van vorige jaren, welke analysemogelijkheden zijn er op 
eindniveau, groep- en schoolniveau? Terugkoppeling hiervan gaat naar de schooldirecties en 
intern begeleiders van de andere scholen.
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Zelfevaluatie en auditing

In 2019 is een audit uitgevoerd op De Verbeelding de door ons ontwikkelde auditsystematiek.
Hierin hanteren we het inspectiekader, de school kiest drie tot vier onderwerpen uit dit 
inspectiekader waarop zij geaudit willen worden. De school vult hiertoe een eigen beoordeling 
vanuit het  inspectiekader in. De audit wordt uitgevoerd door drie collega-directeuren, ondersteund 
door een externe onafhankelijke auditor. . De school is startend en wilde feedback op hoe zij de 
ontwikkeling van leerlingen volgen en vastleggen. De vraag was of dit efficiënter kan. Het 

auditteam heeft tips kunnen geven waar de school weer mee verder kan.

De auditrapporten zijn en blijven een onderdeel van het bestuurlijk toezichtskader. 

De inhoud van het rapport wordt besproken door de directeur en de bestuurder en 
beleidsmedewerker in één van de twee jaarlijkse gesprekken in het kader van het bestuurlijk 
toezicht.

Salomo Wijzer
Het aanbod van door Salomo georganiseerde scholing bestaat in 2019 uit verschillende 
scholingsproducten. Dit bovenschools aanbod wordt ingekocht en voorbereid (en deels zelf 
uitgevoerd) door bureaumedewerkers. Het staat open voor alle medewerkers van Salomo. Zij 
kunnen zich via de Salomo website vooraf inschrijven voor de scholingen waarnaar hun 
belangstelling uitgaat. Een deel van het aanbod wordt (vanuit overwegingen zoals kosten, 
groepsgrootte e.d.) samen met de schoolbesturen van Spaarnesant en Sint Bavo georganiseerd

Voor dit scholingsaanbod is in overleg met de schooldirecties en de GMR de helft van het totale 
voor Salomo-personeel beschikbare individuele scholingsbudget (volgens de CAO 500eu per fte) 
ingezet.

Daarnaast beschikt elk school over een eigen scholingsbudget (en een scholingsplan). Hieruit 
worden o.a. teamscholingen en individuele trainingen/opleidingen voor medewerkers bekostigd. 
Het scholingsplan wordt jaarlijks in het bestuurlijk toezicht gesprek besproken. Voor 
schooldirecteuren zelf is � 3.000 per persoon per jaar beschikbaar.
Naast de Salomowijzer worden, voor alle scholen, scholingen georganiseerd zoals het werken met 
Office 365, het thuisraken in de nieuwe digitale leer/werkomgeving van Heutink ICT (onze 
netwerkbeheerder) en scholingen op deelterreinen zoals binnenkort de scholingsbijeenkomsten
inzake het nieuwe plaatsingsbeleid.
Voor alle scholen in de regio gezamenlijk is er tenslotte nog het scholingsaanbod vanuit het 
Samenwerkingsverband Passend Onderwijs, dat net zoals de Salomo Wijzer een gevarieerd 
aantal workshops en cursussen bevat (met name in het kader van zorg, maar ook rondom thema's 
zoals oudercommunicatie).

Het aanbod van de Salomowijzer is enorm populair en dreigt soms slachtoffer te worden van het 
eigen succes: omdat er soms meer belangstelling is dan er plekken te vergeven zijn ontstaat er 
wel eens frustratie bij de inschrijvers.

In november hebben we voor het eerst twee studiedagen georganiseerd, de eerste voor de zij-
instromers, en de flex-duaal studenten (doen de pabo in twee jaar) en de tweede dag voor de 
starters. Zij hebben van ervaren Salomo-medewerkers informatie gekregen over de 
analysemogelijkheden van het leerlingvolgsysteem, praktische tips wb ict, handige websites etc en 
er is gekeken naar de benodigde administratie en hoe we dit beperkt kunnen houden.
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ICT in het onderwijs

Google for Education
Nadat in 2018 een groep leerkrachten en ICT-ers de training tot Google Educator had gevolgd,
heeft een aantal van onze scholen flinke stappen gezet om dit platform in gebruik te nemen. GfE 
wordt bijvoorbeeld ingezet voor het opgeven en innemen van huiswerk, maar ook ter vervanging 
van traditionele werkstukken of spreekbeurten en ter ondersteuning van samenwerken in 
projecten. Daarnaast kan GfE een hulpmiddel zijn voor leerlingen met motorische beperkingen, 
een onleesbaar handschrift of grotere behoefte aan structuur. Voor deze leerlingen wordt alle 
materiaal (inclusief eenvoudige werkbladen) klaargezet in GfE en in plaats van een boek, 
werkboek en schrift, hebben ze dan nog maar één device op tafel.
Tot slot biedt het gebruik van GfE mogelijkheden om te werken aan ICT-basisvaardigheden zoals 
de principes van werken in de cloud en het belang van een persoonlijk wachtwoord.

ICT in het curriculum
De basis voor de ontwikkeling van een eigen curriculum digitale geletterdheid voor de 
Salomoscholen staat, maar de verdere uitwerking heeft in 2019 minder aandacht gekregen. Dit 
wordt deels veroorzaakt doordat de ontwikkeling van het nieuwe landelijke curriculum 
(curriculum.nu) vertraging oploopt en wij daar zoveel mogelijk bij willen blijven aansluiten. Een 
andere oorzaak is dat veel ICT-tijd benodigd was voor alle projecten volgend uit de fusie. De fusie-
implementatie zal in 2020 veel aandacht vragen maar desondanks zullen de landelijke 
ontwikkelingen nauwgezet gevolgd worden en blijft het onderwerp op de agenda van de
adviesgroep ICT>

Prestatieboxmiddelen
Als uitwerking van het bestuursakkoord tussen OC&W en de PO-raad is de regeling prestatiebox 
2015-2020 vastgesteld. 

Deze prestatiebox heeft als doel invulling te geven aan het realiseren van de afspraken uit het 
bestuursakkoord en hebben betrekking op een brede aanpak voor duurzame onderwijsverbetering, 
professionalisering van de scholen, het ontwikkelen van doorgaande ontwikkellijnen en 
cultuureducatie met kwaliteit. 

Op schoolniveau worden hieruit middelen ingezet ten behoeve van cultuureducatie. 
Voor het overige worden deze middelen ingezet voor het ontwikkelen en uitvoeren van 
bovenschools beleid op het gebied van professionalisering, duurzame onderwijsverbetering, 
onderwijsontwikkeling en scholing. Binnen de begroting worden middelen ingezet om scholen 
hierbij te ondersteunen en centraal beleid te ontwikkelen. Daarnaast is het scholingsaanbod verder 
uitgebreid en wordt (bij)scholing en ontwikkeling van personeel gestimuleerd.
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A2.3. PERSONEELSBELEID

Inleiding
Hieronder volgen de vaste rubrieken van het jaarverslag waaronder kengetallen met betrekking tot 
de personeelssamenstelling. In deze overzichten zijn wij, tenzij anders is vermeld, steeds 
uitgegaan van de peildatum 1 oktober.

Strategisch personeelsbeleid
Salomo ziet zich geconfronteerd met een aantal ontwikkelingen die ertoe noodzaken om actief en 
strategisch personeelsbeleid te hanteren. 
Belangrijke ontwikkelingen zijn:

· Voortdurende groei van het totale leerlingenaantal, waardoor ook het aantal medewerkers 
groeit 

· Toename van het lerarentekort, waardoor het lastiger wordt nieuwe leerkrachten te werven 

· In samenhang met het voorgaande punt: toename van de mobiliteit onder personeel, omdat 
de banen voor het oprapen liggen en er dus veel keuzemogelijkheden zijn 

· Niet alleen tekort aan leraren, maar ook - in geval van vacatures -schaarste aan goede 
schoolleiders  

· Onverminderd hoge werkdruk.  

Het strategisch personeelsbeleid van Salomo kent een aantal speerpunten:

· Aantrekkelijk werkgeverschap 

· Terugdringen/beheersen van werkdruk 

· Gevarieerd en goed toegankelijk scholingsaanbod voor personeel 

· Investeren in aankomend talent, zowel leerkrachten als aspirant schoolleiders 

· Versterken van de interne Vervangingspool en het organiseren van leer/werk-trajecten 
gericht op instroom van nieuwe leerkrachten 

· Evenwichtige leeftijdsopbouw van het personeel 

Aantrekkelijk werkgeverschap komt o.a. tot uitdrukking door het zorgdragen en bewaken van de 
�menselijke maat' binnen de organisatie. De lijnen zijn kort, waardoor medewerkers zich gezien en 
gehoord kunnen voelen en snel met hun vragen terecht kunnen. Verder o.a. in de aanstelling van 
schoolopleiders die een actieve en directe rol vervullen in de begeleiding van studenten en 
afstudeerders; en in de aanstelling van een HRM�er die speciaal is belast met werving en acquisitie 
en die een directe vraagbaak is voor sollicitanten en nieuwkomers. Sterk werkgeverschap is nu, in 
een periode van lerarentekort, extra van belang. Niet alleen wervingskracht is belangrijk, behoud 
van personeel is minstens zo essentieel.
De werkdruk staat op de agenda, niet alleen door gerichte inzet op de scholen van de zgn. 
werkdrukmiddelen, maar ook door de plan- en verantwoordingslast zo efficiënt mogelijk in te 
richten (met zo weinig mogelijk �dubbel werk").
De Salomo Wijzer omvat een grote en gevarieerde hoeveelheid scholingen en trainingen waaraan 
personeel kosteloos kan deelnemen. Het voorziet in een grote behoefte en draagt bij aan het al 
genoemde aantrekkelijk werkgeverschap.
Nadat een aantal jaren zonder adjunct-directeuren is gewerkt (maar met uitsluitend 
schooldirecteuren en bouwcoördinatoren/MT-leden) is begonnen met het aanstellen van adjunct-
directeuren op een aantal scholen, als opstap naar toekomstig schoolleiderschap. Verder wordt 
actief invulling gegeven aan �eigen kweek" door medewerkers met ambitie in staat te stellen 
ontwikkel-assessments te ondergaan en, bij gebleken potentieel, gerichte opleidingen (waaronder 
schoolleidersopleidingen) te volgen.
In 2019 is het aantal fte leerkrachten in de Vervangingspool uitgebreid van 9,72 naar 16,86. Dat is 
gedaan niet alleen om makkelijker te kunnen voorzien in de door het lerarentekort gegroeide 
vervangingsvraag maar ook om bij het ontstaan van vacatures vervangers die daarvoor 
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belangstelling hebben te laten doorstromen naar een vaste leerkrachtfunctie. Er is actief gewerkt 
aan het in dienst nemen van nieuwe medewerkers in zgn. Leer/werktrajecten. Aan het eind van 
2019 waren 16 medewerkers in dienst in een leer/werktraject. Vanuit het besef dat voor een 
effectieve aanpak van het lerarentekort de kosten deels voor de baten uitgaan is een aantal van 
hen bovenformatief op scholen geplaatst, in het perspectief van instroom op termijn in een 
reguliere formatieplaats.
Door de hiervoor genoemde acties en maatregelen is in 2019 aanzienlijk extra geïnvesteerd in het 
Salomo personeelsbeleid.
Wat betreft leeftijdsopbouw is er sprake van een evenwichtige verdeling. Bijna 27% van ons 
personeel bevindt zich in de leeftijdscategorie 35-44 jaar. Iets meer dan 20% is 55 jaar en ouder.

Mobiliteit
Aan alle werknemers is voorafgaand aan de start van het schooljaar 2019-2020 de mogelijkheid 

geboden om zich aan te melden voor mobiliteit.

Bij de wisseling van het schooljaar op 1 augustus 2019 zijn 15 personeelsleden met een vaste 
benoeming van school gewisseld. 

In 2019 zijn 107 mensen voor het eerst bij Salomo komen werken. Voor 11 mensen ging het om 
een benoeming vanwege een langdurige vervanging. Van de mensen die in 2019 voor het eerst 
werden benoemd zijn er 101 nog steeds werkzaam aan het einde van het jaar.

Van 59 mensen werd het dienstverband in 2019 om uiteenlopende redenen beëindigd. Hieronder 
volgt een nadere onderbouwing van de reden voor het vertrek.

Reden
Aantal
2016

Aantal
2017

Aantal
2018

Aantal
2019

Eigen verzoek, ander werk 17 24 42 43

Einde vervangingswerk 03 01 01 06

(Flexibele) Pensionering 05 11 08 05

Blijvende arbeidsongeschiktheid 04 02 01 01

Einde tijdelijke dienst, geen formatieruimte 00 00 00 00

Einde vaste dienst, geen formatieruimte 00 00 00 00

Afloop van een project 00 00 01 00

Onvoldoende functioneren 04 00 02 04

Overlijden 00 00 00 00

Ziekteverzuim
Het ziekteverzuim bij Salomo is gestegen. In het jaar 2019 was het geregistreerde ziekteverzuim 
5,01%. In 2018 was het geregistreerde ziekteverzuim 4,04%. Het laatst vastgestelde landelijke 
percentage is 5,9% (BO en SBO) over 2018. Vergeleken met het landelijke cijfer over 2018 is het 
verzuim bij Salomo nog steeds lager dan het landelijke gemiddelde. Zie onderstaande tabel

Jaar 2016 2017 2018 2019

Landelijk gemiddelde PO 6,3 6,0 5,9 onbekend

Landelijk gemiddelde BO 6,2 5,9 5,9 onbekend

Landelijk gemiddelde SBO 7,0 6,7 7,0 onbekend

Salomo BO en SBO 5,99 4,34 4,04 5,01
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Tijdens het overleg tussen directeuren, HRM-medewerkers en arbodienst is vooral preventie een 
steeds terugkerend thema. Bij signalen van dreigende uitval wordt sneller gesproken met de 
betrokken medewerker en wordt eventueel preventief doorverwezen naar de verzuimconsultant.  

Eigen wachtgelders
Op grond van artikel 138 van de WPO worden de salarissen, toelagen, uitkeringen of andere 
bedragen, waarop aanspraak wordt gemaakt door personeel dat is benoemd met voorbijgaan van 
personeel dat een gelijksoortige functie uitoefent of heeft uitgeoefend aan een school van het 
bevoegd gezag, voor zover laatstbedoeld personeelslid in het genot is van een bovenwettelijke 
werkloosheidsuitkering of een andere ontslaguitkering en direct aan die uitkering voorafgaand 
langer dan een jaar onafgebroken in dienst is geweest van het bevoegd gezag, in mindering 
gebracht op de bekostiging bedoelt in artikel 137 van de WPO.

Op grond van de regeling achterwege laten vermindering van de bekostiging bij niet-herbenoeming 
ontslaguitkeringsgerechtigde ex werknemers primair onderwijs, gepubliceerd in Gele Katern 
nummer 9 d.d. 1 juni 2005, vind in een aantal gevallen geen vermindering van de bekostiging 
plaats indien wordt voldaan aan een aantal voorwaarden en sprake is van één van de volgende 
ontslaggronden:

A. Onbekwaamheid of ongeschiktheid van de ontslaguitkeringsgerechtigde ex- werknemer voor de 
door hem uitgeoefende functie anders dan op grond van ziels- of lichaamsgebreken;
B. Een onherroepelijk geworden vonnis waarbij een ontslaguitkeringsgerechtigde ex- werknemer is 
veroordeeld tot vrijheidsstraf wegens een misdrijf;
C. Ontslag of ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens een van de volgende gewichtige 
redenen indien, met het oog op de belangen van de instelling en van het onderwijs, de 
mogelijkheid van benoeming in een vacature redelijkerwijs uitgesloten moet worden geacht. Deze 
redenen zijn: onverenigbaarheid van karakters, onherstelbaar verstoorde werkrelatie, of 
onoplosbare verschillen van inzicht omtrent de wijze waarop de taken van de 
ontslaguitkeringsgerechtigde ex- werknemer moeten worden uitgevoerd.
D. Ziekte of arbeidsongeschiktheid die ten minste 24 maanden heeft geduurd en binnen 6 
maanden na die 24 maanden geen herstel te verwachten is of was en een functie 
ongeschiktheidsadvies is afgegeven voor de eigen functie door het UWV en voor zover het 
herplaatsingsonderzoek heeft uitgewezen dat herplaatsing in de eigenfunctie bij de eigen 
werkgever niet tot de mogelijkheden behoort.

Om toepassing te kunnen geven aan deze regeling, heeft een werkgever de mogelijkheid om bij 
het Participatiefonds op te vragen of er �eigen wachtgelders� zijn waaraan 
herbenoemingsverplichtingen bestaan. Uit de opgevraagde informatie bij het participatiefonds 
bleek dat er voor Salomo in het jaar 2019 geen eigen wachtgelders waren.

Beleid Salomo
Op dit moment heeft Salomo geen eigen wachtgelders waarvoor een herbenoemingsverplichting 
bestaat. Daarvoor zijn enkele redenen te noemen:
1. Het lerarentekort waar elke onderwijswerkgever op dit moment mee te maken heeft;
2. De schaalgrootte van Salomo. Voor een werkgever met meer dan 5000 leerlingen, 19 scholen 
en meer dan 600 medewerkers is het altijd mogelijk om formatieve fricties op te vangen;
3. Ontslag op formatieve gronden is niet aan de orde; ontslag wegens persoonsgebonden redenen 
komt incidenteel wel voor. We doen er veel aan om dat te voorkomen, onder meer door een 
zorgvuldig benoemingsbeleid en door het investeren in de vakbekwaamheid van de medewerkers 
gedurende hun dienstverband bij Salomo. Is het desondanks onvermijdelijk om medewerkers 
wegens onbekwaamheid te ontslaan, dan vragen wij de betreffende medewerker een verklaring te 
tekenen waarin deze aangeeft op de hoogte te zijn van de hierboven aangehaalde regeling, doch 
niet in aanmerking wil komen voor herbenoeming. Dit is een vast onderdeel van de 
ontslagprocedure.
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Salarisschalen
In onderstaande tabel hebben wij aangegeven hoe de verdeling is van de salarisschalen voor al 
het personeel dat bij Salomo in dienst is, daarbij is een onderverdeling gemaakt tussen de 
scholen, het stafbureau en het bovenschoolse management. Losse vervangers en stagiaires zijn 
buiten beschouwing gelaten. Als peildatum is 1 oktober 2019 aangehouden.

Medewerkers op de scholen

Salaris-
schaal

2018 2019

Aantal 
medewerkers Aantal fte %%

Aantal 
medewerkers Aantal fte %%

L10 252 179,3516 50,47 268 184,4673 47,53

L11-BO 147 101,5658 28,59 144 112,7046 29,04

L11-SBO 18 14,4156 04,06 18 14,1148 03,64

LC-SBO 1 01,0000 00,28 1 01,0000 00,26

LIO 0 00,0000 00,00 8 08,5000 02,19

DA 0 00,0000 00,00 1 00,6750 00,17

DB 14 12,2598 03,45 13 11,1598 02,88

DC 6 05,3750 01,51 5 04,5000 01,16

AB 1 00,6250 00,18 2 01,0809 00,28

1 1 00,5000 00,14 1 00,6250 00,16

3 13 06,9201 01,95 11 06,1951 01,60

4 36 23,1729 06,52 30 19,5803 05,05

5 0 00,0000 00,00 11 06,2000 01,60

6 0 00,0000 00,00 0 00,0000 00,00

7 14 08,2971 02,34 25 16,3471 04,21

8 0 00,0000 00,00 0 00,0000 00,00

10 2 00,9000 00,25 2 00,9000 00,23

11 1 00,9250 00,26 0 00,0000 00,00

Totaal 355,3079 100% 388,0499 100%

Medewerkers stafbureau, bovenschools management en bovenschools personeel

Salaris-
schaal

2018 2019

Aantal 
medewerkers Aantal fte %%

Aantal 
medewerkers Aantal fte %%

L10 0 00,0000 00,00 0 00,0000 00,00

L11 5 03,5898 28,20 5 04,2718 24,54

4 1 00,2500 01,88 0 00,0000 00,00

5 1 01,0000 07,54 2 01,2500 08,05

6 1 00,5750 04,33 1 00,5750 03,70

7 1 01,0000 07,54 1 01,0000 06,44

8 1 00,8000 06,03 1 00,8000 05,15

9 1 01,0000 07,54 1 01,0000 06,44

10 1 01,0000 07,54 2 01,8250 11,76

11 3 01,9000 14,32 4 02,8000 18,04

13 1 01,0000 07,54 0 00,0000 00,00

14 0 00,0000 00,00 1 01,0000 06,44

Bestuur
-ders 
cao

1 01,0000 07,54 1 01,0000 06,44

Totaal 13,1148 100% 15,5218 100%
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Vervangingspool

Salaris-
schaal

2018 2019

Aantal 
medewerkers Aantal fte %%

Aantal 
medewerkers

Aantal 
fte %%

L10 17 8,5330 19 14,3972 85,41

L11 2 1,1891 2 02,0092 11,92

7 0 0,0000 00,00 1 00,4500 02,67

Totaal 9,7221 100% 16,8564 100%

Leeftijdsverdeling
De verdeling van de medewerkers van Salomo over de verschillende leeftijdscategorieën is redelijk 
evenwichtig. Voor de samenstelling van onderstaande tabel is 1 oktober 2019 als peildatum 
aangehouden.

Leeftijdscategorie Vrouw Man Totaal

15 t/m 24 jaar 22 (03,8%) 6 (01,0%) 28 (04,8%)

25 t/m 34 jaar 116 (20,0%) 13 (02,2%) 129 (22,4%)

35 t/m 44 jaar 138 (23,8%) 18 (03,1%) 156 (26,9%)

45 t/m 54 jaar 125 (21,5%) 22 (03,8%) 147 (25,3%)

55 t/m 64 jaar 83 (14,3%) 20 (03,4%) 103 (17,7%)

65 jaar en ouder 13 (02,2%) 5 (00,9%) 18 (03,1%)

Totaal 497 (85,5%) 69 (14,5%) 581 (100%)

Personele bezetting op peildatum
In onderstaande tabel staan alle mensen (OP en OOP) die op de peildatum bij Salomo in dienst 
waren met een reguliere benoeming. Kort-tijdelijke vervangers en stagiaires zijn dus buiten 
beschouwing gelaten. Soms werken mensen aan meerdere scholen. Die mensen zijn bij elke 
school meegeteld. De optelsom van alle mensen op de scholen is dus hoger dan het werkelijke 
aantal personen dat bij Salomo in dienst is.

Naam school

Op 1-10-2017 Op 1-10-2018 Op 1-10-2019

Mensen Fte�s Mensen Fte�s Mensen Fte�s

Kon. Wilhelminaschool 18 10,7546 18 11,9437 19 12,6937

Tijo van Eeghenschool 18 11,4159 20 11,8050 22 14,2550

Willinkschool 20 12,2593 20 12,2059 18 12,2908

Bos en Duinschool 16 09,8239 19 11,2342 21 13,3250

Prinses Beatrixschool 24 16,2741 29 19,3594 30 20,2414

Bosch en Hovenschool 20 13,3237 18 13,5285 21 15,8285

Nicolaas Beetsschool 34 20,9962 33 22,8539 36 26,1783

De Wadden (BW) 35 20,6652 31 20,6490 30 19,2976

De Wadden (MW) 23 14,8141 21 14,3868 21 13,6635

Dreefschool 46 31,0498 45 30,2628 45 31,1082

International School 13 08.6000 29 21,9500 31 24,4500

De Ark 52 36,4737 56 39,2348 61 40,3287

De Werkschuit 18 09,2668 22 11,2630 24 13,1380

Willem van Oranjeschool 22 12,6653 24 13,4203 27 16,5777

Koningin Emmaschool 40 27,9470 39 29,3626 44 32,5401

Bavinckschool 39 26,9314 40 28,2761 39 29,3272

De Verbeelding 02 00,5000 06 01,9250 09 04,5750

Oranje Nassauschool 31 22,2153 35 20,7479 36 23,1331

De Trapeze 31 20,0638 28 20,8989 35 25,0981
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Bovenschools personeel 15 10,5250 17 13,1148 20 15,5218

Vervangingspool 18 11,0783 18 09,7222 33 16,8564

Totaal 347,6434 378,1448 420,4281

Overige personele zaken
De problemen rond het lerarentekort hebben zich bij Salomo in 2019 niet uitgebreid. In 2019 is er 
voor 3.572 dagdelen vervanging gevraagd. In 443 gevallen was die niet beschikbaar. Wat gelijk 
staat aan 12,4%. Waar geen invalleerkracht beschikbaar was, is ofwel de groep opgedeeld, ofwel 
iemand in de school heeft de groep opgevangen (duo-leerkracht, IB-er, directeur). Uiterst 
incidenteel is een groep naar huis gestuurd. 

Salomo heeft in 2019 besloten de procedure rond de voorselectie van zij-instroom kandidaten in 
eigen beheer te blijven doen. Op basis van de voorselectie zijn in februari 2019 drie mensen 
benoemd in een werk- leertraject benoemd. In september 2019 zijn daar nog vijf zij-instromers en 
vijf mensen in een werk/leertraject bij gekomen. In totaal zijn er aan het einde van het jaar 16
personeelsleden in dienst die werken en leren combineren, of door middel van het formele zij-
instroomtraject of door het combineren van werken met een andere Pabo-variant, zoals de Flex-
Duaal pabo.
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A2.4. FACILITAIR, HUISVESTING EN ICT

Facilitaire zaken

Raamcontracten
Salomo heeft op basis van het beschreven inkoop- en aanbestedingsbeleid voor een aantal 
activiteiten raamcontracten afgesloten na diverse aanbestedingstrajecten.

Dit betreft de volgende onderwerpen:

· schoonmaakwerkzaamheden

· aanschaf van digiborden, beamers en touchscreens

· netwerkbeheer en overige hardware (desktops, laptops en beeldschermen)

· aanschaf en onderhoud van multifunctionals

· aanschaf van leermiddelen

Beschrijving administratieve organisatie
De beschrijving van de administratieve organisatie en interne controle (AO-IC) is beschikbaar maar 
inmiddels wel verouderd. Bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de domeinen organisatie, 
PR en communicatie, onderwijs, personeel, facilitaire diensten en financiën zijn in kaart gebracht. 
Bij de beschrijving is aangesloten op het model van de koepelorganisatie Verus. 
De actualisatie van de beschrijving van de belangrijkste organisatieprocessen en het toevoegen 
van de benodigde stroomschema�s en beheersingsmaatregelen zijn uitgesteld tot het moment van
fusie met Sint Bavo. Bij de fusie zullen bij de processen worden geïntegreerd en worden de
procesbeschrijvingen geactualiseerd.

Huisvesting 

Net als voorgaande jaren blijft de huisvestingscapaciteit in Heemstede en Haarlem onder druk 
staan.

De in de voorgaande jaren opgestelde Integrale (of Strategische) Huisvestingsplannen (Haarlem,
Heemstede en Bloemendaal) vormen voor de verschillende gemeentes het afwegingskader bij de
aanvragen op het gebied van uitbreiding en aanpassing van onderwijscapaciteit. Bij de 
totstandkoming van deze plannen worden de schoolbesturen intensief betrokken waardoor er 
vooraf consensus ontstaat over de prioritering van huisvestingsvraagstukken. Wel betekent dit dat 
er eerst (gemeente) bestuurlijke besluitvorming plaats moet vinden alvorens door de 
schoolbesturen aanvragen kunnen worden ingediend. Dit leidt in sommige gevallen tot knelpunten 
in de huisvestingscapaciteit zoals voor de International School Haarlem, de Nicolaas Beetsschool
en De Verbeelding.

Positief is dat ook alle gemeentes het verduurzamen van de schoolgebouwen in deze plannen 
opnemen. Dit impliceert echter niet dat de gemeentes daarmee ook verantwoordelijk zijn voor het 
financieren van dergelijke maatregelen. Binnen alle gemeentes worden voorstellen uitgewerkt voor 
cofinanciering van verduurzamingsmaatregelen.

De toegenomen bouwkosten en beperkte budgetten voor onderwijshuisvesting leiden over de hele 
linie tot knelpunten in huisvestingsvraagstukken. Om deze reden worden door gemeenten en 
schoolbesturen ook alternatieve financieringsmogelijkheden onderzocht (zoals partiële 
doordecentralisatie en het inzetten van investeringsfondsen).
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Doordecentralisatie buitenonderhoud
Salomo is als schoolbestuur verantwoordelijk voor het totale onderhoud van de 
onderwijsgebouwen, dit betreft dus zowel de binnen- als buitenzijde van het gebouw.
In 2019 is het meerjarenonderhoudsplan geactualiseerd. Vanaf 2020 zullen ook de maatregelen 
op het gebied van duurzaamheid, klimaatverbeteringen en onderwijskundige verbeteringen in het 
MJOP opgenomen worden. Belangrijke input vormen de personeelstevredenheidsonderzoeken en 
het monitoren van het energie verbruik. 

Het geactualiseerde MJOP is in 2019 gebruikt voor vaststelling van het uit te voeren onderhoud.

Huisvesting bestuurskantoor
Het bestuurskantoor is gevestigd aan de Garenkokerskade 19. 
Wij zijn hiervoor in 2016 een huurovereenkomst aangegaan voor de duur van 10 jaar.
Bij het fusiebesluit is vanzelfsprekend ook gekeken naar de toekomstige huisvesting van het 
bestuurskantoor van TWijs. Gezien de gunstige ligging en overige kenmerken van de locatie is 
besloten dat het bestuurskantoor ook vanaf 1 januari 2020 op dezelfde locatie gehuisvest zal 
blijven. 

In oktober 2019 heeft een beperkte verbouwing plaatsgevonden zodat voor de kerstvakantie 2019 
het toekomstige bestuur van TWijs en de daarbij behorende bestuurlijke ondersteuning,
vooruitlopend op de formele fusie, op een goede manier aan het werk konden op de 
Garenkokerskade.

Onderhoud

Algemeen
Het onderhoud van de gebouwen, aan de binnenkant en de buitenkant, valt onder 
verantwoordelijkheid van het schoolbestuur. Het schoolbestuur ontvangt hiervoor middelen van het 
Rijk. Deze bijdrage maakt onderdeel uit van de materiële component van de lumpsumvergoeding.

Het onderhoud van de gebouwen is kostbaar en het gebouwenbestand van Salomo vertoont grote 
leeftijdsverschillen en daarmee zeer uiteenlopende onderhoudsbehoeften. 
De Rijksmiddelen zijn over het algemeen niet toereikend om alle uit het Meerjarenplan Onderhoud 
voortkomende werkzaamheden uit te voeren waardoor wij ons moeten beperken tot een sober 
maar doelmatig regime.
De gelden voor onderhoud worden bovenschools beheerd en ingezet.
Elke school heeft daarnaast de beschikking over een beperkt budget voor dagelijkse 
onderhoudstaken.

Bij de begrotingsbespreking 2019 zijn de totaal aan het bestuur toegekende onderhoudsmiddelen 
verdeeld over de onderhoudswerkzaamheden van de verschillende scholen. 

Bij de keus waar welke gelden op basis van het MJOP worden ingezet vindt afweging plaats op
grond van onderstaande criteria:

· werkzaamheden die nodig zijn om het onderwijs mogelijk te houden of te maken

· werkzaamheden ten behoeve van de veiligheid en arbeidsomstandigheden

· werkzaamheden voortvloeiend uit de verplichte regelgeving zoals die voor de 
gebruiksvergunningen.

Bij de afweging van de uit te voeren werkzaamheden wordt vanzelfsprekend rekening gehouden 
met geplande werkzaamheden ten behoeve van vernieuwing en vervanging.
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In 2019 zijn onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd op basis van het vooraf opgestelde 
onderhoudsplan 2019-2028.

Naast de reguliere onderhoudswerkzaamheden zijn onderstaande, grotere, onderhoudsprojecten 
uitgevoerd:

· Bavinckschool hoofdlocatie � akoestische maatregelen gymzaal;

· Bavinckschool dependance � vervangen plafonds en verduurzaming verlichting (LED);

· Koningin Emmaschool � akoestische maatregelen gymzaal;

· Wadden Molenwijk � vervangen uitvalschermen;

· Nicolaas Beetsschool � verbeteren binnenklimaat door aanbrengen 
ventilatievoorzieningen 3 lokalen;

· Oranje Nassauschool � vervangen stookinstallatie en regeling, vervangen zonwering en 
herstel betonrot gevellateien;

· Trapeze hoofdlocatie � vervangen plafonds en verduurzaming verlichting (LED), vervangen 
en isoleren leidingwerk cv installatie;

· De Ark � akoestische maatregelen gymzaal;

· Werkschuit � akoestische maatregelen gymzaal, vervangen uitvalschermen;

· Willem van Oranjeschool � vervangen pantry�s alle leslokalen en directiekantoor.

Specifieke huisvestingsprojecten

· Bosch en Hovenschool

Bij het karakteristieke maar oude gebouw van de Bosch en Hovenschool in Heemstede is sprake 
van een onvoordelige verhouding tussen nuttig bruikbare ruimtes en overige vierkante meters.
Hierdoor was, ondanks de op papier beschikbare ruimte, al langer sprake van onvoldoende 
volwaardige lokalen. Voorheen werd dit opgevangen door de, vanwege ongelijkmatige instroom 
van leerlingen ontstane, kleinere groepen in deze kleinere ruimtes te huisvesten. Als gevolg van 
een evenwichtiger instroom van leerlingen is niet langer sprake van kleinere groepen. Daarnaast 
werd ook al langer naar ruimte gezocht om onderwijskundige vernieuwingen goed te kunnen 
faciliteren. Om deze redenen en vanuit (leerling) logistieke argumenten en veiligheid is ervoor 
gekozen het lokaal op de verdieping te vergroten en aan te passen tot een volwaardig leslokaal.

· Stafbureau / Garenkokerskade t.b.v. huisvesting bestuursbureau fusieorganisatie

Na het fusiebesluit is ervoor gekozen het toekomstige bestuurskantoor van de fusieorganisatie te 
huisvesten op de Garenkokerskade, het huidige bestuurskantoor van Salomo. 
Om een groter aantal medewerkers te kunnen huisvesten heeft hiertoe in de herfstvakantie een 
verbouwing plaatsgevonden. Met advies van een architect zijn bij deze verbouwing op creatieve 
wijze extra werkplekken en overlegplekken gecreëerd. Met het oog op een soepele start begin 
2020 heeft de verhuizing van de St. Bavo medewerkers eind 2019 plaatsgevonden.

Verduurzaming
Eind 2017 is gestart met het project verduurzaming omdat Salomo verduurzaming als een 
belangrijke maatschappelijke en onderwijskundige opgave ziet. In het project wordt in 
verschillende fasen gewerkt aan een verduurzaming van de schoolgebouwen. In onze visie dient 
verduurzaming op diverse terreinen tegelijk aangepakt te worden. Wij voelen het als onze taak als 
onderwijsinstelling om verduurzaming op een zodanige wijze te organiseren dat het zowel raakt 
aan de bedrijfsvoering als aan de onderwijsinhoud.
In 2019 zijn vervolgstappen gezet.
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Het energiegebruik op op de scholen wordt met behulp van �slimme meters� op afstand 
gemonitord. Het energiegebruik wordt geanalyseerd en deze analyses vormen belangrijke input 
voor de installatietechnici bij het instellen van de verschillende installaties.

Het Meer Jaren Onderhoudsplan is geactualiseerd waarbij ook de maatregelen met betrekking tot
verduurzaming in kaart zijn gebracht. In 2019 jaar zijn de inventarisaties op alle scholen afgerond
en zijn prioriteiten bepaald van de verduurzamingsmaatregelen die op scholen doorgevoerd 
kunnen worden. Daarnaast is gestart met de uitwerking van de kostenraming voor de 
verduurzaming per locatie per onderdeel. Bij de natuurlijke vervangingsmomenten wordt altijd 
gekozen voor duurzame en energiebesparende alternatieven zoals op afstand beheersbare 
regelingen, LED armaturen en leidingisolaties.
 

Salomo neemt daarnaast deel aan diverse initiatieven in de regio op het gebied van 
verduurzaming. Zo is bijvoorbeeld samen met Natuur- en Milieu Educatie Haarlem en andere 
schoolbesturen een inspiratiesessie samengesteld ten behoeve van leerkrachten en directeuren in 
het basisonderwijs; hoe geef je vorm en inhoud aan dit onderwerp binnen je bestaande methoden.
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ICT

Alle scholen een cluster ICT-er
In 2019 is een vierde cluster ICT-er toegevoegd aan het team. Deze keuze is gemaakt omdat het 
ontwikkelde �concept� van zeer grote toegevoegde waarde voor de ICT-ontwikkeling op scholen 
bleek. Na een onderlinge herverdeling, kunnen nu alle scholen gebruik maken van de tijd en 
kennis van een eigen cluster ICT-er. Iedere cluster ICT-er beschikt over de benodigde basiskennis 
om deze rol goed te kunnen vervullen maar specialiseert zich daarnaast ook op een aantal 
onderwerpen. Bij projecten (op schoolniveau of bovenschools) kunnen cluster ICT-ers dan op 
basis van expertise aanhaken en de cluster ICT-ers weten elkaar goed te vinden om kennis en 
ervaringen uit te wisselen.

Office 365
In 2019 liepen er twee parallelle Office 365-projecten:

1. Inrichting van een SharePoint-omgeving op schoolniveau
Inmiddels heeft het grootste deel van de scholen een eigen SharePoint-omgeving,
gebaseerd op de door de werkgroep samengestelde blauwdruk maar met voldoende ruimte 
voor school specifieke zaken. Dit project loopt door in de eerste helft van 2020 en wordt 
dan afgerond. 

2. Inrichting van een volledig nieuwe Office 365-omgeving (tenant) voor de fusieorganisatie.
Als gevolg van en ter voorbereiding op de voorgenomen fusie is een nieuwe omgeving 
aangevraagd en (deels) ingericht. Ook dit project loopt door in 2020 waarbij de migratie van 
het stafbureau begin januari 2020 plaatsvindt en vervolgens de scholen in de periode 2020-
2021 worden gemigreerd. 

Netwerkbeheer
Ter voorbereiding op de fusie zijn intensieve gesprekken gevoerd met de twee netwerkleveranciers 
Heutink ICT (Salomo) en De Rolf Groep (St. Bavo) en het consultancybureau dat ons ondersteunt 
bij Office 365-vraagstukken. In deze gesprekken zijn twee eerder door het bestuur geformuleerde 
uitgangspunten leidend geweest:

· Bestaande contracten worden uitgediend; 

· Op schoolniveau moet de impact minimaal zijn.

Tijdens de gesprekken werd bevestigd dat beide netwerkleveranciers een wezenlijk andere visie 
hebben op identity management. Deze twee visies kunnen niet naast elkaar bestaan binnen één 
Office 365-omgeving (tenant). Dit maakt dat de meest voor de hand liggende optie (na de fusie alle 
medewerkers van beide stichtingen in één omgeving) helaas niet direct mogelijk is. Daarom 
hebben Mariëlle Stolp (Salomo) en Dennis Neeleman (St. Bavo) verschillende andere scenario�s 
onderzocht en beschreven in een adviesdocument voor het bestuur. Het bestuur heeft op basis 
van de genoemde uitgangspunten en het adviesdocument besloten na fusie tijdelijk met drie 
omgevingen te werken. Voor staf, A-poolers en de afdeling ICT heeft dit na fusie belangrijke 
implicaties.
In de loop van 2020 loopt het contract met Rolf af. Afhankelijk van hoe goed het gekozen scenario 
in de praktijk werkt, zal het contract een aantal maanden worden verlengd om aan te sluiten bij het 
contract met Heutink dat in juni 2021. Hierna zal een aanbestedingstraject worden opgestart.
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Informatiebeveiliging en privacy
In 2019 is Salomo doorgegaan op de reeds ingeslagen weg:

· Datalekken zijn geregistreerd, in behandeling genomen en waar nodig gemeld aan de 
Autoriteit Persoonsgegevens; 

· Het register van verwerkersovereenkomsten is verder aangevuld;1 

· Op 6 scholen is een privacyscan uitgevoerd (het totaal komt daarmee op 8). Scholen 
ontvangen daarvan een rapport met aanbevelingen;

· Vrijwel het volledige personeel heeft deelgenomen aan een bewustwordingstraining;

· Waar nodig zijn aanvullende protocollen of overeenkomsten opgesteld (bijvoorbeeld een
protocol beeldmateriaal verzameld door stagiairs, verwerkersovereenkomst specifiek voor 
schoolfotografen);

· Er is veel tijd geïnvesteerd in het formuleren en afstemmen van beleid ten aanzien van de 
opslag van informatie. Dit beleidsstuk zal begin 2020 aan de GMR worden voorgelegd. 

· Er is een pilot gedaan met het gebruik van WIS Collect als AVG-verantwoord hulpmiddel 
voor het innen van ouderbijdragen, bijdragen voor schoolreizen etc. De pilot was zeer 
succesvol en steeds meer scholen sluiten zich aan.

Informatiebeveiliging en privacy zullen in 2020 wederom veel aandacht vragen. De Functionaris 
Gegevensbescherming heeft een duidelijk signaal afgegeven dat er nog flinke stappen gezet 
moeten worden om na fusie binnen álle scholen (inclusief de Bavoscholen) hetzelfde niveau van 
bewustwording en procedures te realiseren.

Netwerken
In 2019 zijn er conform meerjarenplan geen netwerkvervangingen uitgevoerd. In 2020 zijn wel
vervangingen voorzien, zowel voor vaste als draadloze netwerken.

Kopieerapparaten en multifunctionals
In 2019 is een start gemaakt met een nieuwe aanbesteding. Voor de begeleiding is de keuze op 
VLC Facilitair gevallen en onder leiding van VLC heeft de projectgroep bestaande uit staf en 
schooldirecteuren een start gemaakt met het Programma van Eisen. De aanbesteding zal volgens 
planning begin 2020 op Tenderned worden geplaatst.

1Scholen hebben een grote mate van autonomie bij het kiezen van educatieve programma�s en applicaties ter 

ondersteuning van de bedrijfsvoering. Hierdoor is sprake van een groot en stijgend aantal af te sluiten 

verwerkersovereenkomsten.
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A2.5. FINANCIEN

Algemeen

Opzet financiële administratie
Op het bestuursbureau van Salomo wordt evenals als voorgaande jaren centraal de administratie 
gevoerd voor zowel de gehele stichting; de scholen en het bestuursbureau.
De rol van zowel directeuren als van de administratief ondersteuners op de scholen is hierbij van 
wezenlijk belang. In 2019 is het verbeteren van de administratieve- en informatie processen verder 
ter hand genomen. Doel is een zodanige herinrichting van de administratieve processen dat meer 
adequate stuurinformatie kan worden gegenereerd en de uitputting van geoormerkte middelen 
beter kan worden gemonitord. Gezien de besluitvorming over de fusie met Sint Bavo zijn geen 
aanpassingen meer gedaan in de huidige systemen. Veel tijd en energie is in 2019 (samen met de 
controller van St. Bavo) besteed aan een project om te komen tot keuzes voor administratieve 
systemen binnen de fusie organisatie. Gekozen is voor een ERP-systeem. De inrichting van dit 
systeem is in het laatste kwartaal ter hand genomen met het oog op de start per 1 januari.

Begroting
Jaarlijks wordt de begroting opgesteld, opgebouwd uit de diverse deelbegrotingen. De 
schooldirecteuren stellen jaarlijks hun formatieplan op gebaseerd op het bestuursformatieplan
waarin de uitgangspunten voor de verdeling van de middelen is opgenomen. Op grond van 
bestuurlijk beleid is de verantwoordelijkheid voor de personele baten en lasten bovenschools 
belegd. Hierdoor kan de schooldirecteur zich met name richten op de materiële baten en lasten. 
De begroting voor de materiële kosten per school komt tot stand in nauw overleg tussen 
schooldirecteur en bovenschoolse ondersteuning. Personele lasten komen slechts ten laste van de 
schoolbegroting indien in overleg tussen school en bestuur meer personeel wordt ingezet dan 
vanuit het bestuursformatieplan is toegestaan.

Planning en controlcyclus
In 2019 is een periodiek controleprotocol, gebaseerd op de planning en controlcyclus, nader
uitgewerkt en gedeeltelijk geïmplementeerd. Doel is het verbeteren van de kwaliteit van de 
tussentijdse rapportages en voldoende in control zijn.
Voor de scholen is de internet-tool van Groenendijk Onderwijs Advies (GOA) beschikbaar; de 
zogenaamde real-time portal. Per kwartaal worden financiële rapportages opgesteld en 
geanalyseerd ten behoeve van rapportage aan bestuur en Raad van Toezicht.

Risicobeheersings- en controlesysteem
De prijs-, krediet-, liquiditeits- en kasstroomrisico�s zijn zeer beperkt, gezien de financiering 
via het ministerie van OC&W, de omvang van het eigen vermogen en de gunstige meerjaren-
ontwikkelingen.
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Allocatie van middelen binnen het schoolbestuur
De personele bekostiging wordt op basis van vastgesteld beleid beschikbaar gesteld aan de 
scholen. De scholen krijgen dit budget uit hoofde toegekend in formatie. De kostenbewaking vindt 
uit hoofde van onderlinge solidariteit bovenschools plaats. Uitgangspunten van dit beleid zijn 
doelmatigheid, beheersbaarheid en aansluiting op het strategisch beleidsplan. In het 
bestuursformatieplan zijn formatienormen voor directie en onderwijzend personeel opgenomen 
gebaseerd op het leerlingaantal en een aantal andere parameters. Daarnaast is met het oog op 
een minimum kwaliteitsniveau een aantal afspraken opgenomen over inzet van de formatie in 
bijvoorbeeld administratie, conciërge en ICT. Het formatiebeleid wordt overlegd met de 
schooldirecties en wordt vervolgens aan de GMR ter instemming (P-geleding) voorgelegd. 
Middelen inzake het onderwijsachterstandenbeleid komen direct ten goede van de school 
waarvoor ze worden toegekend op basis van de weging van de leerlingen. De middelen van het 
samenwerkingsverband zijn beschikbaar voor de school waaraan ze zijn toegekend. Deze 
middelen worden grotendeels ingezet in personeel. Daarbij gaat het veelal om 
onderwijsassistenten, tijdelijke begeleiding voor specifieke leerlingen en de inhuur van 
kindercoaches. Drie scholen hebben een klas ingericht voor leerlingen met zorg voor 3 tot 5
ochtenden per week. Binnen de materiële kosten zien we inzet in tablets, chromebooks en andere 
specifieke leermiddelen.

De formatie van bestuur en ondersteuning maakt onderdeel uit van dit bestuursformatieplan en is 
derhalve ook onderhevig aan instemming door de (P)GMR.

De scholen zijn integraal verantwoordelijk voor hun materiële kosten, de materiële bekostiging 
wordt direct aan de scholen toegekend met uitzondering van de onderhoudskosten. Het 
onderhoud worden centraal op basis van een Meerjaren Onderhoudsplan uitgevoerd. De kosten 
van bestuur en beheer worden gedekt uit een bestuurlijke bijdrage gebaseerd op een bedrag per 
leerling.
De kosten van professionalisering worden gebudgetteerd op basis van de CAO bedragen. De helft 
van dit budget wordt centraal ingezet binnen de Salomowijzer (de eigen academie) en de rest is 
onderdeel van de schoolbegroting. Dit geldt niet voor de scholingsmiddelen voor directies; deze 
worden volledig aan de schoolbegroting toegevoegd.

Er wordt binnen de zogenaamde �overhead� onderscheid gemaakt tussen bovenschoolse kosten 
en kosten van bestuur en ondersteuning. Onder de bovenschoolse kosten worden die kosten 
verantwoord die direct worden ingezet voor de scholen zoals de vervangingspool, de inzet van 
zogenoemde Cluster ICT-ers (onderwijskundige ICT), onderhoudskosten en de Salomowijzer.

In 2019 bedroegen de kosten van bestuur en ondersteuning �1.189.000. Aan de scholen is in 
totaal �31.936.000 aan budget verstrekt waarvan �2.051.000 bovenschools is ingezet ten behoeve 
van de scholen (invalpool, onderhoud en overige gezamenlijke kosten).
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Resultaat 2019

Het exploitatieresultaat 2019 bedraagt minus �584.558 tegenover een vooraf begroot tekort van 
minus �549.436. Het verschil (een negatiever resultaat) bedraagt � 35.122.

Bij analyse van het exploitatieresultaat 2019 ten opzichte van de begroting zijn de meest 
significante verschillen:

Bijna �2,2 miljoen aan hogere personele lasten. Dit wordt deels verklaard door de eenmalige 
uitkeringen in het kader van de nieuw afgesloten CAO (�1,1 mln). Daarnaast is sprake van 
uitbreiding van het personeelsbestand als gevolg van leerling groei, inzet van werkdrukmiddelen, 
en ten behoeve van de vervangingspool. Daarnaast zijn als gevolg van beleidskeuzes meer zij-
instromers in dienst genomen.

Hier tegenover staat aan de batenkant een hogere Rijksbekostiging van bijna � 2 miljoen. Deels in 
verband met compensatie voor de CAO wijziging (�1,1 mln) en deels in verband met toename van 
de bekostiging samenhangend met de leerling groei en hogere subsidies. 

De afschrijvingskosten zijn als gevolg van een doorgevoerde stelselwijziging ruim 200.000 hoger 
dan begroot. Met ingang van 2019 worden de kosten van groot onderhoud niet meer in één keer 
ten laste van het resultaat gebracht maar geactiveerd en afgeschreven

De tegenhanger van deze stelselwijziging zien we terug in de huisvestingslasten die de begroting 
onderschrijden met bijna �420.000. In de begroting werd nog rekening gehouden met een dotatie 
aan een nieuw te vormen voorziening groot onderhoud.

De overige lasten (inclusief leermiddelen) overschrijden de begroting met ruim �315.000. In 2019 
is op veel scholen een extra impuls aan het ICT onderwijs gegeven; dit is zichtbaar in hogere ICT 
kosten door de aanschaf van leerling devices welke in 1x in het resultaat zijn verwerkt voor bijna 
�160.000. Daarnaast zijn binnen de ISH exploitatie niet voor vergoeding in aanmerking komende 
verbouwingskosten voor de locatie Oorkondelaan uit het jaar 2018 in het resultaat 2019 verwerkt. 

Voor de uitgebreide specificatie van de exploitatierekening over 2019 en een toelichting op de
afwijkingen ten opzichte van de begroting 2019 wordt verwezen naar het onderdeel B10 van de 
jaarrekening 2019.

Financiële positie op balansdatum

Kengetallen

Solvabiliteit

De solvabiliteit geeft de verhouding aan tussen eigen en vreemd vermogen. Dit kengetal geeft 
derhalve inzicht in de financieringsopbouw. Ook geeft de solvabiliteit aan in hoeverre de stichting 
op langere termijn aan haar verplichtingen kan blijven voldoen.

31-12-2019 31-12-2018 31-12-2015 31-12-2016

Solvabiliteit 1          0,63* 0,70* 0,71 0,68

*Na stelselwijziging
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Wanneer solvabiliteit 1 (exclusief voorzieningen) wordt aangehouden, kan worden gesteld dat de 
solvabiliteit in orde is. In zijn algemeenheid wordt een solvabiliteit tussen 0,1 en 0,3 als voldoende 
gekwalificeerd, boven de 0,3 als goed. 

Liquiditeit

De liquiditeit geeft aan in hoeverre een instelling op korte termijn aan zijn betalingsverplichtingen 
kan voldoen. 

Liquiditeit : De verhouding tussen de vlottende activa en de kortlopende schulden

In zijn algemeenheid wordt een liquiditeit groter dan 1 als voldoende gekwalificeerd, omdat 
tegenover de eerdaags vervallende schulden tenminste evenveel vlottend actief staat. 

31-12-2019 31-12-2018 31-12-2017 31-12-2016

Liquiditeit 2,12* 2,62* 3,05 2,56

*Na Stelselwijziging

Realisatie 2019, begroting 2020 en meerjarenbegroting

Voor de jaren 2020 tot en met 2023 is een meerjarenbegroting opgesteld; het gehanteerde prijspeil 
is 2019.

De meerjarenbegroting is opgesteld uitgaande van de begroting en realisatie 2019 waarbij 
rekening is gehouden met de per balansdatum bekende CAO mutaties en doorgevoerde 
stelselwijzigingen. 

In deze meerjarenbegroting is ook rekening gehouden met de werkdrukanalyse per school en de 
toegekende extra middelen. De extra inzet in boventallige zij-instromers vanuit het bestuur 
voortvloeiend uit deze werkdrukanalyse zal de komende jaren worden afgebouwd. De inzet op 
behoud van personeel en de investering in zij-instromers zal worden verlegd naar het 
schoolniveau. Hiervoor worden in 2020 plannen uitgewerkt. Voor het overige zijn de kosten en 
baten begroot op basis van de nu beschikbare informatie.
In deze meerjarenbegroting is fusie met Sint Bavo nog niet verwerkt. Deze fusie zal per 1 januari 
2020 worden geëffectueerd. Zowel Stichting Sint Bavo als Stichting Salomo baseren hun 
continuïteitsparagraaf op situatie per balansdatum.

In de hieronder opgenomen meerjarenbegroting is rekening gehouden met de volgende 
ontwikkelingen:

Parameters meerjarenbegroting, peildatum 1 oktober

2020 2021 2022 2023

Leerlingaantallen 5.565 5.602 5.690 5.690

Formatie OP 355 352 350 348

Formatie OOP 65 60 60 60

Bestuursformatie 1 1 1 1

Totaal formatie 421 413 411 409

* OOP formatie is inclusief direct bij het onderwijs betrokken ondersteunend 

   personeel zoals lerarenondersteuners en klassenassistenten.
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Meerjarenbegroting 2020 -2023

Resultaat Meerjaren Meerjaren Meerjaren Meerjaren

2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023

Rijksbijdragen 31.747.448�           31.153.702�           31.153.702�           31.153.702�           31.153.702�           

Overige overheidsbijdragen 525.396�           546.440�           546.440�           546.440�           546.440�           

Rendement stichtingskapitaal -�                         -�                         -�                         -�                         

Overig 2.241.355�             2.172.975�             2.172.975�             2.172.975�             2.172.975�             

Totaal baten 34.514.199�           33.873.117�           33.873.117�           33.873.117�           33.873.117�           

Personele lasten 29.437.021�           28.699.512�           28.154.153�           28.017.813�           27.881.473�           

Huisvestingslasten 2.231.753�             2.231.753�             2.231.753�             2.231.753�             2.231.753�             

Afschrijvingen 965.679�                 977.193�                 977.193�                 977.193�                 977.193�                 

Overige lasten 2.451.311�             2.627.596�             2.711.789�             2.711.789�             2.711.789�             

Totaal lasten 35.085.764�           34.536.053�           34.074.888�           33.938.548�           33.802.208�           

Exploitatiesaldo -571.565�               -662.937�               -201.771�               -65.431�                  70.908�                   

Financiele Lasten -12.993�            11.435�                   11.435�                   11.435�                   11.435�                   

Totaal resultaat -584.558�          -651.502�          -190.336�          -53.996�            82.343�             
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Balans in meerjarenperspectief

Werkelijk Prognose Prognose Prognose Prognose

31-12-2019 31-12-2020 31-12-2021 31-12-2022 31-12-2023

ACTIVA

Vaste activa

Materiele vaste activa 7.532.104       7.632.104       7.732.104       7.782.104       7.832.104       zie hieronder verloop vaste activa

Financiele vaste activa -                   -                   -                   -                   

Totaal vaste activa 7.532.104 7.632.104 7.732.104 7.782.104 7.832.104

Vlottende activa

Vorderingen 2.052.093       2.052.093       2.052.093       1.852.093       1.852.093       

Liquide middelen 9.548.992       9.838.533       10.617.947     9.333.034       9.462.169       

Totaal Vlottende activa 11.601.084 11.890.626 12.670.040 11.185.127 11.314.262

TOTAAL ACTIVA 19.133.189 19.522.730 20.402.144 18.967.231 19.146.366

PASSIVA

Eigen Vermogen Publiek 7.346.384       6.694.882       6.504.546       6.450.550       6.532.893       

Eigen Vermogen Privaat 4.692.742       4.705.742       4.719.742       4.734.742       4.754.742       

Voorzieningen 490.402          490.402          490.402          490.402          490.402          

Langlopende leningen 1.135.023       1.132.023       1.129.023       1.126.023       1.123.023       

Kortlopende schulden 5.468.639       6.499.681       7.558.431       6.165.514       6.245.306       

TOTAAL PASSIVA 19.133.189 19.522.730 20.402.144 18.967.231 19.146.366

Solvabiliteitsratio   *) 0,63 0,58 0,55 0,59 0,59

Liquiditeitsratio     **) 2,12 1,83 1,68 1,81 1,81

*)  Een solvabiliteit tussen 0,1 en 0,3 wordt als voldoende gekwalificeerd, boven 0,3 als goed

**) Norm is een liquiditeitsratio van minimaal 1, als verhouding tussen korte termijn schulden en vlottende activa

JAARREKENING 2019, STICHTING SALOMO

VERSIE: DEFINITIEF 34



Beleid met betrekking tot het Eigen Vermogen

Binnen Salomo is nog geen beleid vastgesteld voor het bepalen van de hoogte van het aan te 
houden vermogen in relatie tot de risico�s. In het kader van het fusieonderzoek is de risicoanalyse 
geactualiseerd en gekwantificeerd en daarbij werd geconcludeerd dat het huidige niveau van de 
publieke en private reserves ruimschoots volstaat. Binnen de fusieorganisatie zal hiervoor in 2020
tegen de achtergrond van het strategisch beleid worden opgesteld.

Treasuryverslag

Bankrelatie Rabobank
De Rabobank is de �huisbankier� van Salomo. Er zijn per school een aantal rekeningen in gebruik 
(meestal 3) en daarnaast zijn er rekeningen voor het bestuur in gebruik. De bevoegdheden worden 
geregeld via een autorisatiestructuur waarbij altijd het vier-ogen principe wordt toegepast.
De ING rekening werd nog aangehouden omdat hieraan de effectenrekening was verbonden. Er 
zijn geen effecten meer in bezit en in 2020 zullen niet meer gebruikte (of te gebruiken) rekeningen 
worden opgeheven. 

Treasurystatuut

Salomo heeft in haar treasurystatuut de regeling beleggen en belenen door instellingen van 
onderwijs en onderzoek van toepassing verklaard op het gehele vermogen.
In 2016 is in overleg met de raad van toezicht besloten het treasurystatuut te handhaven en voor 
het gehele vermogen (derhalve inclusief het private vermogen) vast te houden aan de regeling 
�belenen en beleggen�. 

Op basis van het vigerende treasurystatuut hebben gedurende de afgelopen jaren geen 
herbeleggingen plaatsgevonden van de vrijkomende middelen als gevolg van de verkoop van 
effecten. In 2019 heeft met het oog op de fusie geen herziening plaatsgevonden van het 
treasurystatuut.

In 2020 zal nieuw beleid worden ontwikkeld omtrent het aan te houden Eigen Vermogen en de 
mogelijke aanwending van de liquide middelen in relatie tot de risico-analyse.
Deze uitgangspunten zullen in een treasury statuut worden uitgewerkt.

Financiële baten en lasten

De financiële baten en lasten omvatten de volgende componenten :

1 )  rentebaten vanuit het aanhouden van liquide middelen � 526
2 )  bankkosten                      -/-   � 13.519

         -/- �  12.993

Het aanhouden van liquide middelen in rekening courant en op spaarrekeningen leidt bij de 
huidige rentestanden niet tot noemenswaardige rente-inkomsten.
Daarnaast zijn de bankkosten verder toegenomen.
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Risicoanalyse

Onder Hoofdstuk A.3Overig beleid is bij de belangrijkste ontwikkelingen over 2019 het besluit tot 
fusie met Sint Bavo genoemd.

Reeds bij het fusiehaalbaarheidsonderzoek in 2018 (onderdeel financiën en huisvesting) is een
integrale inventarisatie van risico�s gemaakt voor beide stichtingen apart en voor de toekomstige 
gezamenlijke organisatie. Gezien de breedte van dit uitgevoerde onderzoek is besloten geen 
separate risico-inventarisatie te houden in 2019. Een integrale risico-inventarisatie staat binnen de 
fusieorganisatie op de agenda voor het najaar van 2020.

Tijdens het thema-onderzoek is aanvullend op de in 2016 geactualiseerde risico-inventarisatie van 
Salomo en de bestaande continuïteitsparagrafen in de jaarverslagen breed stilgestaan bij de 
risico�s binnen Salomo (en fusiepartner Sint Bavo).

Bij deze analyse is stilgestaan bij de belangrijkste ontwikkelingen en bedreigingen waarmee we als 
organisatie worden geconfronteerd en zijn de risico�s met de grootste impact vertaald naar onze 
interne organisatie. 

De belangrijkste risico�s die werden onderkend zijn:

· Tekort aan leerkrachten en voldoende vervanging;

· Bankrekeningen ouderraad / ouderbijdragen / TSO (onvoldoende zicht op mutaties);

· Beheer schoolbankrekeningen;

· Ontbreken inkoopkalender, risico op niet tijdig Europees aanbesteden;

· Ontbreken fraude & corruptierisico inventarisatie;

· Onvoldoende dekking loonkostenstijging uit hoofde CAO in verband met niet volledig
voldoen aan functiemix;

· Nog niet volledig voldoen aan AVG richtlijnen (vanaf 25 mei 2018 van kracht);

· International School Haarlem (huisvesting, penvoerderschap en juridische structuur);

· Span of control. Omvang van de organisatie in combinatie met de besturingsfilosofie 
(verantwoordelijkheden laag in de organisatie); De professionele ruimte vraagt om toezicht 
en verantwoording.

Daarnaast zijn onderstaande risico�s uit de inventarisatie van 2016 blijvend een punt van 
aandacht:

· Onjuiste VO-advisering door druk van ouders;

· Uitval en ziekteverzuim als gevolg van steeds langer moeten doorwerken;

· In het geval van projecten en innovaties: exploitatierisico�s en risico�s in de kwaliteitszorg;

· Huisvesting scholen; onderhoudsstaat en capaciteit huisvesting (capaciteit gemeenten); 

· Beheersbaarheid van de afschrijvingskosten

· Onvoldoende hygiëne /schoonmaak gebouwen

· Beleid niet kunnen continueren door de veranderlijke politieke en economische 
werkelijkheid.

Tot slot heeft een globale kwantificering van de risico�s plaatsgevonden en is het totale impact van 

de risico�s becijferd en afgezet tegen het beschikbare Eigen Vermogen. Geconcludeerd kan

worden dat er meer dan voldoende Eigen Vermogen aanwezig is om de onderkende risico�s 

(bandbreedte �660.000/�1.930.000) op te vangen.

De hierboven genoemde risico�s zijn nog altijd actueel en vormen een leidraad bij de (in)richting 

van de fusieorganisatie en de daarbij te nemen beheersingsmaatregelen.

JAARREKENING 2019, STICHTING SALOMO

VERSIE: DEFINITIEF 36



In 2019 is verder gewerkt aan de uitvoering van de naar aanleiding van de geïdentificeerde risico�s
geformuleerde actiepunten en beheersingsmaatregelen:

De status is de volgende:

· Zij-instroomtrajecten en inzet van leidinggevende vervangingspool als aandacht 
functionaris voor formatievraagstukken;

· Uitbreiding interne vervangingspool;

· Privacyreglementen zijn opgesteld (toestemmingsprocedures voor ouders, training en 
instructie rondom privacybescherming (geïmplementeerd)). Zie verder hieronder bij ICT 
risico�s.

· Het opstellen van archief- en informatiebeveiligingsbeleid (in bewerking)

· Monitoren VO-advisering (geïmplementeerd)

· Formuleren leeftijdsbewust personeelsbeleid/taakdifferentiatie (Pilot is gestart, daarnaast is 
de breed samengestelde denktank duurzame inzetbaarheid in 2018 gecontinueerd)

· Samenwerking in RTC gecontinueerd;

· Integreren personeelsbeleid op het gebied van vervanging, formatie en mobiliteit (in 
bewerking);

· Uitvoeringscontrole op schoonmaak, nieuwe aanbestedingsronde (is uitgevoerd)

· Casuïstiekbesprekingen geagendeerd m.b.t. afhandeling ingrijpende gebeurtenissen, 
oriëntatie op externe ondersteuning/woordvoerderschap (geïmplementeerd)

· Back up voor bureaufuncties verder uitbouwen (deels geïmplementeerd)

· De effectiviteit en efficiency van de interne controlling binnen Salomo (deels 
geïmplementeerd)

· Activaregistratie en investeringsbegrotingen optimaliseren (in bewerking)

Een werkgroep (bestaande uit directeuren, ICT-ers, beleidsmedewerkers en directeur 
bedrijfsvoering) heeft al in 2017, los van de overall risicoanalyse, de risico�s geïdentificeerd 
samenhangend met toegenomen gebruik van ICT, Cloudtoepassingen en toename van 
cybercriminaliteit. Op grond van deze risico-inventarisatie is een plan van aanpak geschreven.
Begin 2019 is deze risico-analyse geactualiseerd en zijn dezelfde speerpunten bevestigd.

In 2019 is verder uitvoering gegeven aan de belangrijkste actiepunten:

Ongeautoriseerde toegang tot gegevens;
Implementatie wachtwoordenbeleid en procedures en technische oplossingen zoals Single Sign On
Virussen, malware, ransomware;
Specifieke afspraken gemaakt met netwerkbeheerder op het gebied van technische maatregelen en een 
integrale bewustwordingscampagne
Privacy en datalekken;
Procedure melding datalekken (en register datalekken) opgesteld en geïmplementeerd;
bewustwordingscampagne waaronder training AVG verplicht voor alle medewerkers. Daarnaast is 
functionaliteit ingericht voor veilig mailen vertrouwelijke informatie. Het register verwerkersovereenkomsten 
is opgezet en de functionaris gegevensbescherming is aangesteld.
Dataverlies;
Handhaven autorisatiebeleid, specifieke scholing en loggen van uitgevoerde handelingen;
Beschikbaarheid van hardware;
Degelijkheid en levensduur, SLA, snelheid van levering en lease heeft zwaar meegewogen bij de 
aanbesteding voor de nieuwe netwerkbeheerder (Heutink ICT);
Beschikbaarheid van diensten;
Veel aandacht voor contractbeheer, uitbreiding van Cluster ICT capaciteit.
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A3. OVERIG BELEID  

Governance 

In de besturing van de organisatie en in het dagelijkse �doen en laten� laat Salomo zich leiden door 
de Code Goed Bestuur, die in de algemene ledenvergadering van de PO-raad is vastgesteld (het 
meest recent op 27 november 2014). Periodiek evalueren bestuur en RvT zichzelf op het naleven 
van de code. 
Conform de Code Goed Bestuur is er een heldere functiescheiding tussen de functies �bestuur� en 
�intern toezicht�. Deze functiescheiding is uitgewerkt door de genoemde functies te beleggen bij 
twee afzonderlijke organen: het bestuur (in de vorm van een eenhoofdig bestuurder) en een raad 
van toezicht (bestaande uit vijf toezichthouders). De taken, verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden van beide organen zijn vastgelegd in de stichtingsstatuten en reglementen Bestuur 
respectievelijk Raad van Toezicht.
Het bestuur wordt in de uitoefening van de bestuurlijke taken en verantwoordelijkheden bijgestaan 
door o.a. de directeur Bedrijfsvoering die in voorkomende gevallen tevens optreedt als 
plaatsvervangend bestuurder.  

Samenwerking 

De belangrijkste ontwikkeling op het gebied van samenwerking is dat er in 2019 is gewerkt aan de
voorbereiding van de bestuurlijke fusie tussen Salomo en het katholieke schoolbestuur Sint Bavo 
(met scholen in Haarlem en Spaarndam). De voorbereidingen betroffen zowel de formele 
besluitvorming (bestuurlijk, instemming medezeggenschap, goedkeuringen RvT's en NKSR, e.d.) 
als de eerste praktische stappen op weg naar implementatie.

Het eerdere fusiehaalbaarheidsonderzoek in 2018 mondde uit in een gedegen rapport dat tot de 
conclusie leidde dat bestuurlijke fusie haalbaar is en voor beide besturen en het bijzonder 
onderwijs ook meerwaarde kan opleveren. 

Meerwaarde is naar onze mening te behalen op diverse terreinen zoals op het gebied van 
onderwijs (kansengelijkheid, internationalisering, speciaal onderwijs, IKC-vorming en het borgen 
van de onderwijskwaliteit). Ook zien wij meerwaarde in het bundelen van onze krachten waardoor 
wij een aantrekkelijk werkgever kunnen zijn op alle gebieden, van instroom, doorstroom en ook 
(het beperken van) uitstroom van personeel. Daarnaast kunnen wij de scholen vanuit de 
bovenschoolse organisatie nog sterker en slagvaardiger ondersteunen en aansturen. Met een 
passende schaalgrootte zullen wij naar onze mening onze bestuurlijke organisatie nog efficiënter 
en effectiever maken. 

Door dit samengaan kunnen wij een scholenorganisatie voor confessioneel onderwijs neerzetten 
die klaar is voor de toekomst. 

Onderdelen van het implementatietraject die in 2019 reeds zijn opgepakt waren o.a. in de herfst de
verbouwing en aanpassing van het bestuurskantoor aan de Garenkokerskade, zodat ook de 
bovenschoolse medewerkers van stichting Sint Bavo er hun intrek zouden kunnen nemen, de 
inhuizing van deze medewerkers in december, het voorbereiden en kiezen van een zgn. ERP-
systeem voor de nieuwe organisatie (de keuze is gevallen op AFAS), het kiezen van een nieuwe 
naam voor de fusie organisatie en het voorbereiden van een groot openingsfeest in de Lichtfabriek 
in Haarlem op 9 januari 2020.

De nieuw gekozen naam van de fusie organisatie is TWijs, tienduizend kinderen wereldwijs.
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Salomo werkt sinds 2015 samen met 8 andere PO-schoolbesturen in de regio�s Zuid-
Kennemerland en Haarlemmermeer, in de vorm van een Regionaal Transfercentrum.  Doel van 
het RTC is op een effectieve en efficiënte wijze te voorzien in de personele vervangingsvraag van 
de aangesloten schoolbesturen (als gevolg van o.a. ziekteverzuim en rechtspositioneel verlof). 
Vanuit het RTC worden bovendien gezamenlijke acties ondernomen ter bestrijding van het 
lerarentekort. De aandacht richt zich daarbij o.a. op het bereiken van nieuwe doelgroepen, het 
samenwerken met de lerarenopleidingen, het bieden van aantrekkelijke secundaire 
arbeidsvoorwaarden en het anders organiseren van onderwijs.  
Het RTC kreeg in 2016 een definitief karakter, toen door de deelnemende schoolbesturen werd 
besloten tot de oprichting van de coöperatieve vereniging Regionaal Transfercentrum Primair 
Onderwijs De Beurs (kortweg RTC De Beurs). Statutair is vastgelegd dat Salomo lid is van deze 
vereniging en de bestuurder van Salomo lid is van het dagelijks bestuur van RTC De Beurs.
Samen met de RTC-leden uit Zuid-Kennemerland maakt Salomo gebruik van de OCW-
subsidieregeling Regionale Aanpak Personeelstekort.

Salomo is lid van de vereniging Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Zuid Kennemerland
en de bestuurder is tevens bestuurslid van de vereniging. 

In de convenanten �Lokale Educatieve Agenda Haarlem � en het �Convenant Regionaal Besturen 
Overleg Zuid-Kennemerland� heeft Salomo zich met collega-schoolbesturen en regiogemeenten 
verbonden aan een aantal beleidsdoelstellingen ten aanzien van het onderwijs. 

In 2018 is in Haarlem, na een voorbereidingsfase waarbij de gemeente Haarlem en de Haarlemse 
schoolbesturen betrokken waren, het zogenaamde Plaatsingsbeleid van start gegaan: beleid 
rondom de centrale aanmelding en plaatsing van basisschoolleerlingen in Haarlem. In 2018 
hebben er twee aanmeld- en plaatsingsrondes plaatsgevonden, voor leerlingen die geboren zijn in 
2015 en in 2019 voor het eerst naar school gaan. Salomo neemt in Haarlem deel aan dit beleid en 
houdt zich zodoende bij de aanmelding en plaatsing van leerlingen aan de spelregels die 
gezamenlijk zijn overeengekomen.

In samenwerking met de stichting IRIS (VO) en met ondersteuning van de gemeente is in 
september 2017 gestart met de nieuwe International School Haarlem. In 2017-2018 bestond de 
school nog uitsluitend uit een zogenaamde IGBO-afdeling (PO). In september 2018 ging ook de 
IGVO-afdeling (het VO) van start. De afzonderlijke besturen van Salomo en IRIS hebben het 
bevoegd gezag van respectievelijk de IGBO- en de IGVO-afdeling. Overigens wordt de ISH 
bestuurlijk benaderd als één geïntegreerde school die zoveel mogelijk gezamenlijk wordt bestuurd. 
De gezamenlijke verantwoordelijkheid en overige bestuurlijke afspraken tussen beide 
schoolbesturen zijn vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst die in 2018 is uitgewerkt en 
inmiddels ondertekend door beide partijen. Met de gemeente Haarlem zijn de verplichtingen over 
en weer en de financiële ondersteuning door de gemeente vastgelegd in een convenant.  

Verantwoording

Salomo heeft de overtuiging dat partijen die het meeste belang hebben bij het onderwijs daarop 
hun invloed moeten kunnen uitoefenen op instellingsniveau. 
Dat betekent onder andere dat verantwoording wordt afgelegd aan belanghebbenden, want pas 
als inzichtelijk is gemaakt wat scholen en het schoolbestuur doen, waarom, hoe en met welk 
resultaat, kan daarop worden gereageerd en invloed worden uitgeoefend. Dat vraagt om heldere 
communicatie en uitleg. Daarvoor worden allerlei instrumenten ingezet: schoolplan, schoolgids, 
jaarverslagen Salomo en schooljaarverslagen, rapporten van tevredenheidsonderzoeken, de 
website, nieuwsbrieven, bouwjournaals, maar ook instrumenten zoals de klachtenregeling, 
Vensters PO, et cetera.  
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Maar horizontale verantwoording gaat verder dan informeren en het afleggen van verantwoording. 
Belangrijker is dat onze belanghebbenden ook daadwerkelijk hun invloed kunnen uitoefenen, door 
te reageren en hun eigen geluid te laten horen.  
Dat wordt gedaan door bijvoorbeeld medezeggenschap serieus te nemen en erop in te zetten dat 
die daadwerkelijk betekenisvol is. Voorbeelden: een actieve en professioneel ondersteunde GMR 
die direct en open contact heeft met de bestuurder; hetzelfde op school/MR-niveau; de GMR en de 
MR�en worden betrokken in het toezicht op Salomo (door respectievelijk Raad van Toezicht en 
bestuur). Maar ook door informeel het contact met onze belanghebbenden te organiseren. Denk 
aan het personeelspanel op bestuursniveau en de leerlingen- en ouderpanels op schoolniveau. 
Ook wordt gebruik gemaakt van ICT-tools voor de versterking van oudercommunicatie, waarmee 
de interactiviteit tussen scholen en ouders wordt versterkt (o.a. mijnschoolinfo, Digiduif, e.d.).

Onze externe partners (gemeenten, instelling op het terrein van jeugdzorg) betrekken we bij de 
bijstelling van ons strategisch beleid; en we nemen deel aan allerlei overlegvormen waarin we ons 
handelen toelichten en input verzamelen waarmee we ons beleid en onze praktijk kunnen 
bijstellen. Ook in 2019 vond weer een informatieve uitwisselingsbijeenkomst plaats tussen het 
onderwijs (waaronder Salomo) en de Haarlemse gemeenteraad. 
De kern is dat Salomo horizontale verantwoording van essentieel belang vindt en het daarbij vooral 
belangrijk vindt om een actieve dialoog en feedback te organiseren (in plaats van te volstaan met 
het bijvoorbeeld jaarlijks uitbrengen van een jaarverslag). 
In deze overtuiging komen de voor Salomo belangrijke kernwaarden �samen�  en �open en 
toegankelijk� tot uitdrukking. 

Belangrijke ontwikkelingen

Voor Salomo belangrijke ontwikkelingen in 2019 waren onder andere:

· De voorbereiding van de fusie met stichting Sint Bavo, zoals hiervoor reeds toegelicht. 

· De doorontwikkeling van de International School Haarlem en het overleg met de gemeente 
Haarlem over de permanente huisvesting en het toekomstperspectief van de school. Het 
aantal leerlingen van de school groeit zo snel dat het zogenaamde middenscenario 
(uiteindelijk 360 leerlingen in totaal) dat bij de start van de school als uitgangspunt werd 
gekozen veel sneller wordt bereikt dan vooraf voorzien. De groei en de huisvesting van de 
school is dan ook onderwerp van regelmatig overleg met de gemeente Haarlem. Daarbij 
houdt de gemeente Haarlem vooralsnog vast aan het middenscenario (360 leerlingen) als 
eindperspectief, terwijl de besturen van IRIS en Salomo zich geconfronteerd zien met een 
zodanige belangstelling voor de school dat in hun ogen een grotere omvang mogelijk en 
wenselijk is.  

· De doorontwikkeling van de Verbeelding, een nieuwe basisschool in Haarlem Noord, onder 
het formele BRIN-nummer van de Dr.H.Bavinckschool; de school kenmerkt zich o.a. door 
unit-onderwijs en werkt met het IPC (international primary curriculum). 

· Het lerarentekort, dat zich in 2018 steeds nadrukkelijker deed voelen. Niet alleen 
openstaande vacatures bleken steeds lastiger te vervullen, ook de vervangingsvraag kon 
steeds moeilijker worden beantwoord. Te meer omdat ook het RTC de gevolgen van het 
lerarentekort begon te ondervinden. In 2019 is binnen Salomo een campagne gestart,
gericht op het aantrekken van leerkrachten (zowel voor vervangingen als voor vast). De 
campagne bestond o.a. uit het inichten van leer/werkplekken voor nieuw personeel, een 
wervings- en begeleidingstraject voor zij-instromers, het uitbreiden van de vervangingspool, 
het uitloven van aanbrengpremies voor nieuw personeel en het waar nodig tijdelijk boven

formatief aanstellen van nieuwe leerkrachten.  
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Klachtenafhandeling 

Salomo beschikt over een eigen klachtenregeling, die onder andere voorziet in contactpersonen 
per school die bijvoorbeeld ouders met klachten de weg kunnen wijzen naar de schooldirectie of 
het schoolbestuur, de vertrouwenspersoon of de landelijke klachtencommissie. 

De twee vertrouwenspersonen van Salomo fungeren als onafhankelijk aanspreekpunt 
bij klachten. Zij gaan na of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt. Wanneer dat niet 
het geval is en er een officiële klacht wordt ingediend, begeleiden zij de klager 
desgewenst bij de verdere procedure, verlenen zij zo nodig bijstand bij het doen van aangifte bij de 
politie of wijzen zij de weg naar instanties voor opvang of nazorg. 

De twee vertrouwenspersonen van Salomo zijn: mevrouw J. Amels en de heer. L. Deurloo.
De vertrouwenspersonen hebben in 2019 een bijeenkomst met de schoolcontactpersonen 
georganiseerd. Ook brachten zij een jaarverslag uit van hun werkzaamheden in schooljaar 
2018-2019. Er werden vijf klachten bij hen ingediend die door hun bemiddeling intern binnen 
Salomo naar tevredenheid konden worden afgehandeld; een paar maal werd hen om advies 
gevraagd.  

Bij het schoolbestuur zelf werd één klacht ingediend, die betrekking had op het vermeende pesten
van een leerling en het discriminatoir bejegenen van de ouders door de schooldirectie. Na een 
bemiddelend gesprek met het schoolbestuur, de ouders en de schooldirectie is de klacht door de 
ouders ingediend bij de landelijke geschillencommissie bijzonder onderwijs (GCBO). De 
geschillencommissie heeft de klachten van de ouders ongegrond verklaard.
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A4. Verslag Raad van Toezicht

In dit jaarverslag legt de raad van toezicht verantwoording af over de wijze waarop het toezicht in 
2019 is uitgeoefend.

Samenstelling van de raad
De leden van de raad worden benoemd voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid om 
één maal voor een zelfde periode herbenoemd te worden.
De samenstelling van de raad is als volgt:

Naam 1e benoeming     2e benoeming        aftredend 
A. (Bram) van den Eijkel                              nov. 2015             nov. 2019               nov. 2023
A.J.(Lex) Knobben                                         okt.  2018        okt. 2019 Verlengd tot jan. 021
Drs. L.E.A. (Lilian) Paarlberg                         nov. 2015             nov. 2019               nov. 2023
E.M. (Els) Wedman-Koks                              nov. 2015             afgetreden per      okt. 2019
Drs. I. (Irene) Wieling  nov. 2013             nov. 2017               nov. 2021

Mevrouw Wedman is per oktober 2019 afgetreden in omdat zij een functie op Bonaire heeft 
aanvaard. De aanstelling van dhr. Knobben is verlengd tot januari 2021. 

De leden van de Raad vervullen de volgende relevante nevenfuncties:

Het toezicht
De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op alle aspecten van Salomo en in het bijzonder de 
realisatie van de doelstelling zoals genoemd in de statuten van de stichting en het hiervan 
afgeleide strategische beleid. De Raad volgt de Code Goed Bestuur in het Primair onderwijs zoals 
vastgesteld door de PO-raad. De RvT vraagt verantwoording over het bereiken van doelstellingen 
van de organisatie aan de bestuurder en verleent goedkeuring op besluiten die in de statuten
staan vermeld, bijvoorbeeld de begroting, het jaarverslag en het strategisch beleid. De RvT vervult 
daarnaast de werkgeversfunctie van de Bestuurder en fungeert als klankbord, door mee te 
denken, vragen te stellen en feedback te geven.

De Raad blijft de ontwikkelingen in het interntoezicht van het Samenwerkingsverband Passend 
Onderwijs  volgen.
De leden Van den Eijkel en Wedman- Koks en na haar aftreden Knobben, zijn lid van de 
commissie van toezicht Internationale School Haarlem die is gevormd in het kader van de 
samenwerkingsovereenkomst met Iris. 

Naam Nevenfuncties in 2019

A.J. Knobben Lid bestuur Parkinsonfonds

E.M.Wedman-
Koks

Lid bestuur propagandacommissie honkbal en softbal

Lid Commissie Bezwaar Reorganisaties Inholland

Lid Hoor- en Adviescommissie personeel Inholland

I. Wieling Voorzitter Stichting Adoptiekinderen uit Polen
Voorzitter Stichting Friends Indeed
Lid Raad van Toezicht AWBR Amsterdam
Voorzitter Raad van Toezicht Samenwerkingsverband Passend 
Onderwijs Zaanstreek
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Werkzaamheden van de raad

De Raad heeft in 2019  vijf maal vergaderd. Deze vergaderingen zijn deels alleen met de RvT en 
deels in   aanwezigheid van de bestuurder. Vanzelfsprekend is erin de vergaderingen veel 
aandacht geweest voor de voorgenomen fusie met St Bavo. Op de agenda stonden de  
managementletter n.a.v. de  interim controle 2018, het jaarverslag 2018 inclusief het 
accountantsverslag (in aanwezigheid van de accountant), het Jaarplan 2019-2020, de uitvoering 
van het Jaarplan 2019-2020 en de begroting 2019. De RvT benoemde ook een nieuwe 
accountant.
Verder kwamen de voortgangsrapportages op het gebied van beleid en financiën aan de orde. 
Daarnaast is aandacht besteed aan de kwaliteit van het onderwijs. De Raad heeft elke vergadering 
gesproken over actuele zaken binnen Salomo, waaronder lerarentekort en maatregelen om de 
formatie op scholen op peil te houden. Het niet laten oplopen en aanwenden van reserves voor 
behouden en verbetering van de onderwijskwaliteit was een ook terugkerend gespreksonderwerp. 

In het kader van de voorgenomen fusie overlegden de voorzitters van de RvT van St BAVO en 
Salomo  regelmatig met elkaar en er vond een ontmoeting plaats tussen de bestuurders van St 
Bavo en Salomo en de voorzitters van de RvT�s. De toekomstige RvT leden van de gefuseerde 
organisatie gebruikten een kennismakingsbijeenkomst om hun visie op toezichthouden uit te 
wisselen. 

De Raad vindt het van belang ook met andere gremia in de organisatie in gesprek te zijn. Daarvoor 
is tweemaal gesproken met de GMR en met een afvaardiging van de schooldirecties waarbij een 
mogelijke fusie een belangrijk onderwerp was. Om zichtbaar te zijn in de organisatie woonden 
leden van de RvT de nieuwjaarsreceptie en de opening van het schooljaar bij.

De voorzitter van de raad voert periodiek bilateraal overleg met de bestuurder waarbij zowel 
beleidszaken als managementvraagstukken aan de orde komen.

Zoals elk jaar heeft een delegatie van de Raad een jaargesprek gevoerd met de bestuurder 
waarbij is teruggekeken naar diens functioneren in het afgelopen jaar. Besproken is in hoeverre 
de in het vorige jaargesprek gemaakte afspraken zijn nagekomen en welke afspraken voor het 
lopende jaar moeten worden gemaakt.

De raad heeft ook aandacht besteed aan professionalisering. Een deel van de leden volgden een 
cursus en de raad was aanwezig bij het jaarlijkse congres van de VTOI.  
Tot slot heeft de RvT een sessie gehouden over haar eigen functioneren.

Beloning en honorering
De bestuurder wordt gehonoreerd volgens de CAO bestuurders PO.  
De leden van de raad ontvangen � 4659  ex BTW per jaar. De voorzitter ontvangt 150% van de 
honorering, � 6818 per jaar. Deze beloning en honorering passen binnen de door de VTOI 
geadviseerde systematiek en de normen van de wet inzake de normering van de topinkomens in 
de (semi)publieke sector (WNT).

Tot slot
De Raad van Toezicht heeft zijn werkzaamheden in het verslagjaar 2019 met veel plezier verricht. 
Wij zijn erkentelijk voor de ondervonden openheid en plezierige, professionele  gesprekken met de 
bestuurder en de medewerkers van Salomo. Wij bedanken het bestuur, directeuren, leerkrachten 
en ondersteunende medewerkers voor de geleverde inspanningen en de bereikte resultaten over 
het verslagjaar 2019. 
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A5. Verslag gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

Inleiding
In 2019 heeft de GMR van Salomo een druk en hectisch jaar gehad. Het was in 
diverse opzichten een bijzonder jaar en niet alleen omdat de GMR van Salomo per 
31 december 2019 formeel ophield te bestaan. Uiteraard lag de focus van de GMR in 
2019 op de voorgenomen fusie tussen de stichtingen Bavo en Salomo. Daarmee 
was veel werk gemoeid: onder meer overleg met bestuurders, afstemming onderling, 
communicatie met de achterban (de MR-en), raadplegen van de hulplijn (CNV) en 
informeren van diverse belanghebbenden (RvT, GMR Bavo). Door deze 
voorgenomen fusie beleefde de GMR een druk jaar, waarin de GMR bij het proces 
van instemming haar rol proactief invulde én een relatief fors meningsverschil binnen 
de O-geleding constructief oppakte.
Het betrekken van de MR-en ten behoeve van het opstellen van de voorwaarden bij 
de instemming op de fusie was positief. Dat werd in de Meet & Greet met de MR-en
ook aan de GMR teruggekoppeld.
Met de eerste verkenning in samenwerking met de GMR en bestuurders van St. 
Bavo in het najaar werd de �overgang� per 1 januari 2020 voorbereid. Een groot deel 
van de GMR van Salomo neemt daarbij zitting in de nieuwe zogenaamde 
�overgangs-GMR�. Een ander en kleiner deel stopte en ouderlid Martine Braaksma 
stelde zich beschikbaar als de voorzitter van deze nieuwe GMR.

Wisseling van de wacht
In 2019 heeft binnen de GMR een drietal wisselingen plaatsgevonden. In januari 
treedt Ellen van Noort, leerkracht in de A-pool, toe tot de GMR. In juni neemt de 
GMR afscheid van Anton de Bruin, voorzitter en ouder van de Koningin 
Emmaschool. Voor deze vacature meldt Tjerk Peijnenborg, ouder van de Koningin 
Emmaschool, zich aan. Pieter Aarts neemt vanaf het nieuwe schooljaar het 
voorzitterschap op zich. In september verlaat Fanny Bloemers, ouder van de 
Nicolaas Beetsschool, de GMR en ontstaat er een vacature in de oudergeleding, die 
in 2019 niet wordt ingevuld. 

Samenstelling GMR per 31 december 2019
Pieter Aarts Ouder Bavinckschool � voorzitter (vanaf juli)
Linda Baranowski Talsma Leerkracht De Wadden, locatie Boerhaavewijk
Martine Braaksma Ouder Bos- en Duinschool
Ben Cüsters bestuurder Salomo
Marion Kroon Leerkracht Koningin Wilhelminaschool 
Karin Lambers Leerkracht Prinses Beatrixschool
Joke van Leeuwen Leerkracht De Trapeze
Ellen van Noort Leerkracht A-pool
Tjerk Peijnenborg Ouder Koning Emmaschool
Afke Roos Ouder Tijo van Eeghenschool
Marianne Tamis Leerkracht Willinkschool
Jolande Groenheide Notuleren4you - ambtelijk secretaris
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Samenstelling Dagelijks Bestuur
Het DB bestaat uit vier leden: twee uit de personeelsgeleding: Anton de Bruin (tot 
juli) en Pieter Aarts en twee uit de oudergeleding: Linda Baranowski-Talsma en Karin 
Lambers. Het ambtelijk secretariaat wordt gevoerd door Jolande Groenheide 
(Notuleren4you).

GMR-vergaderingen
De GMR vergadert 7x in dit jaar, waarvan 6 regulier en 1x extra. Bij de reguliere 
vergaderingen is Ben Cüsters, bestuurder, als vaste deelnemer, aanwezig.

Professionalisering GMR:
Door meer gebruik te maken van haar initiatiefrecht en doordat de GMR de 
communicatie met en de betrokkenheid van de MR-en heeft vergroot, kan de GMR 
beter gebruik maken van haar rol als sparringpartner richting het bestuur. De 
voorbereiding van de vergaderingen vindt plaats in werkgroepen. De 
vergaderstukken worden afhankelijk van het onderwerp verdeeld over de 
werkgroepen (ICT, communicatie, Facilitair, Financiën, professionaliseren/ 
scholing/verkiezingen, passend onderwijs/onderwijsbeleid en personele 
onderwerpen). De werkgroepen bespreken deze onderwerpen onderling en 
formuleren een advies of informeren de GMR vergadering over een onderwerp dat 
slechts ter informatie aan de GMR is voorgelegd. Dit advies/ informatiestuk wordt 
vervolgens in de GMR-vergadering met de bestuurder besproken.

Basiscursus MR-en
Als onderdeel van de Salomo brede activiteiten organiseert de GMR jaarlijks een 
training voor startende MR-leden (MR- lid tussen de 0 en 2 jaar). In deze training 
worden naast highlights van de bevoegdheden van de MR en GMR ook praktische 
handvatten aangeboden. De training is een goed startpunt om de werkwijze van de 
(G)MR verder te professionaliseren en wordt door een trainer van de CNV Academie 
verzorgd. Nieuw en vooruitlopend op de aanstaande fusie vinden er twee 
trainingsavonden plaats waaraan zowel (G)MR-leden vanuit Salomo als ook vanuit 
Bavo deelnemen.

Contact met de achterban
De GMR heeft als belangenbehartiger van alle scholen bij Salomo via 
contactpersonen contact met de MR-en van de scholen. Het gaat hierbij enerzijds om 
informatie ophalen en signalen ontvangen en anderzijds gaat het om informatie 
brengen. Dit zijn contacten van halen en brengen. De contactpersonen zorgen ervoor 
dat de MR-en geïnformeerd worden over bepaalde onderwerpen en sturen relevante 
stukken door aan de MR-en. De MR-en ontvangen de goedgekeurde verslagen van 
de GMR vergaderingen. De MR-en kunnen, als zij daar behoefte aan hebben, hun 
vragen via hun contactpersoon of via het GMR secretariaat aan de GMR voorleggen.

Op 23 september organiseert de GMR een Meet & Greet met de MR-en. Besproken 
worden onder andere de volgende onderwerpen:
· GMR en MR-en, de verschillen;

· GMR en de fusie tot nu toe;

· Overzicht tot dusverre;

· De voorwaarden en aandachtspunten;

· Status per vandaag;
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· Stappen in 2019, 2020 en daarna;

· GMR en MR-en, ook na 1-1-2020;

· Q&A

De MR-en geven de volgende aandachtspunten mee aan de GMR ter bespreking 
met de bestuurder:
1. Nieuwe Medezeggenschapsstatuut Salomo-Bavo: gevraagd wordt om de 

verschillen tussen oude en nieuwe MZ-statuut duidelijk aan te geven.
2. Van nu tot 1 januari 2020 (fusie Salomo-Bavo): implementatie fusie, wat al 

gerealiseerd is en wat er nog geregeld moet worden; delen met de MR-en.
3. Inrichting nieuwe gezamenlijke GMR: zal bestaan uit 65% Salomo � 35% Bavo:
5. Onderwijsvernieuwing: de huidige fusie geeft ruimte om over nieuwe ideeën na 

te denken, onder andere op het gebied van ICT.
6. Kantoor St. Bavo: gebruik het oude gebouw van St. Bavo voor huisvesting van 

leerkrachten.
7. Aandachtspunt voor de GMR: op welke manier kan de GMR de overige MR-en

erbij betrekken?
8. Leden van de P-MR merken op dat zij de uren, die zij voor de MR worden vrij 

geroosterd, maar beperkt kunnen inzetten.
9. De religieuze grondslag van Salomo is ook na de fusie een punt van aandacht. 

Actie: meer de nadruk op het onderwerp identiteit: uitleg van waarom en hoe.
10. Communicatie inzake fusie: aan de bestuurder wordt gevraagd om structureel 

feed back te blijven geven. Vraag aan de GMR: om erop toe te zien dat deze 
actie ook wordt uitgevoerd.

Ontmoetingen delegatie GMR en Raad van Toezicht
1. Op 11 februari: in verband met de voorgenomen fusie tussen Salomo en St Bavo wordt er 

een extra bijeenkomst met de RvT ingepland. 
2. Op 20 juni met de volgende gespreksonderwerpen:

· Bijpraten actuele situatie over en weer;

· Actiepunten en voorwaarden bij instemming GMR;

· Inrichten medezeggenschap, borgen voorzittersrol a.i. (nu, overgangsperiode, daarna 
per 
1-1-2020);

· Gebruik hulplijnen;

· Acties en stappen tot en met 1 januari 2020 (RvT, GMR).
3. Op 28 oktober met de volgende gespreksonderwerpen: 

· Fusie: medezeggenschap;

· De eerste bijeenkomst Fusiecommissie d.d. 7 oktober;

· RvT nu, straks (�tijdelijk�) en �definitief�;

· Verschillen RvT Salomo/St. Bavo.

Gasten in de GMR-vergaderingen
· Iris de Zwart, leerkracht van de Koningin Emmaschool (KES), is als gast aanwezig voor 

de bespreking van het onderwerp �de Christelijke identiteit van Salomo�.

· Petra de Waard, directeur Bedrijfsvoering, is op 11 maart in de vergadering aanwezig 
voor het geven van een toelichting en het beantwoorden van vragen met betrekking tot de 
instemmings- en adviesaanvraag Bestuursformatiebeleid.

· In de vergadering van 24 juni licht Margret Mes (beleidsmedewerker onderwijs) door 
middel van een PowerPoint presentatie de ontwikkelingen op het gebied van 
leeropbrengsten, passend onderwijs, monitor PO-VO en kwaliteitszorgsystematiek toe.
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Advies- en instemmingsaanvragen
De GMR heeft, naast een aantal vaste thema�s, de onderstaande aanvragen 
behandeld.

Ter instemming:
· Instemmings- en adviesaanvraag Fusie Salomo � St. Bavo: In de GMR vergadering van 

20 mei verleent de GMR instemming aan de voorgenomen fusie tussen Salomo en Sint 
Bavo. Daarbij wordt benadrukt dat de GMR op korte termijn met de bestuurder in gesprek 
wil gaan en goede afspraken wil maken over de volgende belangrijke thema�s:

· het inrichten en borgen van de medezeggenschap (tijdens en vooral na de fusie);

· het borgen van onderwijskwaliteit en -beleid;

· het verankeren van de Christelijke identiteit.

· Voorstel versneld door schaal zij-instromers

· Convenant overgang medezeggenschap vanwege fusie

· GMR-reglement TWIJS

· Medezeggenschapsstatuut TWIJS

· Ziekteverzuimbeleidsplan en keuze Arbodienst (duurzame samenwerking): 

Ter advisering:
· Beleidsplan Salomo en schoolplan 2019-2023

· Programma PvE keuze Arbodienst fusieorganisatie

· Profiel van de raad van toezicht

· Vakantieregeling schooljaar 2020 � 2021

Overige onderwerpen die in de GMR-vergaderingen zijn besproken (ter 
informatie):
· Fusie-implementatie, voortgang en vervolgstappen fusie Salomo � St. Bavo

· Fusiecommissie Salomo/St. Bavo en samenstelling overdrachts-GMR TWIJS

· Inventarisatie personeel m.b.t. identiteitskeuze

· Administratiekantoor (pré-fusie)

· Evaluatie plaatsingsbeleid Haarlem

· International School Haarlem

· Aanpak lerarentekort/RTC

· Bovenschoolse teksten schoolgidsen

· Beleidsplan Salomo en Schoolplan 2019-2023

· Evaluatie Jaarplan 2018-2019 en jaarplan 2019-2020

· Meet & Greet van 23 september

· Resultaten teldatum 1/10/18; groei/ontwikkeling Salomo scholen

· Jaarverslag 2018 GMR Salomo

Speerpunten GMR:

· Fusie St. Bavo/Salomo. 
Klankbord zijn:
o De invloed op het strategisch plan.
o Proactief zijn, inzet werkgroepen.

· Werkomgeving:
o Werkdruk verminderen (ook in combinatie met de stakingsgelden).
o Veiligheid (RI&E) en duurzame inzetbaarheid binnen de scholen, werkomgeving 

en huisvesting (kwaliteit en efficiency).
· Vacatures binnen de GMR 
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Salomo, Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs

Zuid-Kennemerland

te Haarlem
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B1.   Resultaat 2019

Het exploitatieresultaat 2019 bedraagt  -� 571.565, tegenover een vooraf begroot tekort van 

-�560.781. Het verschil (een hoger negatief resultaat) bedraagt � 10.784

Analyse van het resultaat ten opzichte van de begroting:

Onderstaand zijn per baten-/lastencategorie de belangrijkste verschillen tussen de werkelijke 

cijfers en de begroting benoemd en kort toegelicht.

Rijksbijdragen (3.1)

Aan Rijksbijdragen werd in de begroting opgenomen � 29.786.116. De realisatie is ruim �1.961.332 hoger.

Dit verschil is grotendeels te verklaren door  ontvangen compensatie m.b.t. de CAO verhoging van �1.1 mln,

bij het opstellen van de begroting was deze informatie nog niet bekend.

Daarnaast werd de rijksbijdrage IGBO en vreemdelingensubsidie (voor de International School) voor een lager 

bedrag gebudgetteerd en zijn in 2019 als gevolg van nieuw beleid subsidies zij-instromers en studieverlof  budget, 

ontvangen welke nog niet meegenomen waren in het, in totaal � 655.000.

Overige overheidsbijdragen (3.2)

Aan overige gemeentelijke bijdragen werd in de begroting opgenomen � 546.440. De realisatie is

�21.044 hoger. 
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Overige baten (3.5)

In de begroting is een bedrag aan overige baten opgenomen van � 1.852.825. De realisatie ligt � 388.530 hoger.

Belangrijkste reden is dat door het hogere leerlingaantal binnen ISH bij aanvang van het schooljaar binnen een aantal 

posten hogere baten zijn gerealiseerd. Dit betreft onder andere de fees (ouderbijdragen) ISH (� 195.000),

compensatie afschrijving (�64.000), detachering personeel (�50.000), verhuur (�20.000) en application fee (� 18.000). 

Ook is er in 2018 een te hoog bedrag gereserveerd voor nog te betalen de huur en gebruikersvergoeding ISH

waardoor er een bedrag van � 25.000 in 2019 is vrijgevallen.

Personele lasten (4.1)

Begroot werd een bedrag van � 27.199.955 aan personele lasten. Dit bedrag werd in 2019 met � 2.237.065

overschreden. Voor �1.1 mln. wordt dit verklaard door de eenmalige uitkering op basis van de in december 

afgesloten CAO. Daarnaast worden de hogere loonkosten verklaard uit een aantal factoren:

Uitbreiding personeelsbestand als gevolge van leerlinggroei, inzet van werkdrukmiddelen en uitbreiding van

de vervangingspool. Tevens is, in het kader van het lerarentekort, geïnvesteerd in extra inzet van zij-instromers

en andere opleidingstrajecten. Daarnaast is er een toename geweest in fte binnen de bovenschoolse kosten. 

In totaal zijn de loonkosten hierdoor � 800K hoger uitgevallen. Tegenover de hogere lasten staat een 

vrijval van de personele voorzieningen van � 350.000.

Afschrijvingen (4.2)

De afschrijvingskosten werden eerder begroot op � 757.548. De werkelijke afschrijvingskosten wijken met

� 208.131 af van de begroting. Dit wordt voor het grootste deel verklaard uit een stelselwijziging; 

Op basis hiervan zijn de kosten van groot onderhoud aan gebouwen met terugwerkende kracht (2009-2018) 

geactiveerd. De afschrijvingskosten 2019 leiden tot een hogere afschrijving.

Huisvestingslasten (4.3)

De huisvestingslasten zijn � 416.938 lager dan de begrote � 2.648.691. In de begroting is rekening gehouden 

met een dotatie aan de voorziening onderhoud (� 738K). Als gevolg van gewijzigde regelgeving is geen 

onderhoudsvoorziening gevormd en heeft geen dotatie plaatsgevonden. De kosten van groot onderhoud 

van de gebouwen worden nu geactiveerd en aan het resultaat toegerekend op basis van de economische

levensduur. We hebben meer uitgegeven aan klein dagelijks onderhoud (� 178.000) door herrubricering

van het onderhoud. Ook is er een toename geweest in de schoonmaakkosten (� 94.000), grotendeels

veroorzaakt door uitbreiding van locaties. Onder de post huur zijn kosten opgenomen voor servicekosten 

en gebruikersvergoeding van de locaties van de ISH (� 75.000). Bij het opstellen van de begroting waren 

deze nog niet bekend. 

Overige instellingslasten (4.4)

De overige instellingslasten werden begroot op � 857.996. De werkelijke kosten wijken hier met � 644.986

van af. De kosten van ICT-middelen waren gerubriceerd in de begroting onder de leermiddelen, maar 

volgens de EFJ behoren deze onder de overige instellingskosten.

Dit heeft als effect dat er � 492.000 meer aan kosten onder deze rubriek is verantwoord.

Per saldo is meer geïnvesteerd in devices en digitale middelen.

Bij de verantwoording van de accountantskosten is een andere wijze van toerekening toegepast. In 2018 en de jaren ervoor 

werden de kosten geboekt in de periode waar de factuur werd ontvangen. Vanaf 2019 worden de kosten geboekt 

in de periode waarop ze betrekking op hebben. Dit leidt tot een eenmalige verhoging van de verantwoorde 

kosten van � 42.000

De kosten van uitbesteding van administratie zijn lager doordat in de begroting voorziene projecten met het oog 

op de fusie niet meer zijn uitgevoerd in 2019, met als resultaat een verlaging van de kosten van � 47.000.

In 2018 werd een vordering opgenomen voor te ontvangen gelden vanuit de Gemeente Haarlem inzake 

de kosten voor de verbouwing van de Oorkondelaan. Deze kosten kwamen echter niet voor vergoeding

in aanmerking, waardoor we de vordering is vervallen en er in 2019 extra kosten van � 98.000 zijn ontstaan.

Leermiddelen (4.5)

Aan leermiddelen werd een bedrag begroot van �1.281.972. De verantwoorde kosten zijn � 333.643 lager. Hier is

ook sprake van een enigszins vertekend beeld door herrubricering (zie de overige instellingskosten). 

In de begroting werd hier de besteding van ICT-middelen opgenomen. Volgens de EFJ dienen deze onder de 

overige instellingslasten te worden verantwoord, begroot was een bedrag van � 316.000.

Aan overige leermiddelen is � 16.000 minder uitgegeven dan begroot.
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82. Grondslagen voor balanswaarderingen en resultaatbepaling  

 

Activiteiten  

De activiteiten van Salomo, Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland te 

Haarlem bestaan uit het verzorgen van primair onderwijs en Speciaal Basis Onderwijs.  

 

Grondslagen voor de jaarrekening  

De jaarrekening over 2019 is opgesteld conform de richtlijnen van de Regeling jaarverslaggeving  

onderwijs en overeenkomstig de verslaggevingsvoorschriften en bepalingen zoals weergegeven in  

Titel 9 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Tevens is de richtlijn 660 van de Raad voor de  

Jaarverslaggeving gevolgd. In deze richtlijn zijn voor de sector presentatie-, waarderings- en  

verslaggevingsvoorschriften geformuleerd.  

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van  

historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders 

wordt vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd volgens het kostprijsmodel.  

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.  

 

Rapporteringsvaluta  

De bedragen in de tabellen worden gepresenteerd in euro's.  

 

Financiële instrumenten  

Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten, zoals vorderingen 

en schulden, als financiële derivaten verstaan. In de toelichting op de onderscheiden posten van de 

balans wordt de reële waarde van het betreffende instrument toegelicht als die afwijkt van de 

boekwaarde. Indien het financiële instrument niet in de balans is opgenomen wordt de informatie 

over de reële waarde gegeven in de toelichting op de 'Niet in de balans opgenomen rechten en 

verplichtingen'. Voor de grondslagen van primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de 

behandeling per balanspost.  
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Grondslagen van waardering  

 

Vergelijkende cijfers  

Bij de inrichting van de administratie, de verslaglegging en de jaarverslaglegging wordt volledig het  

EFJ gevolgd.  

Er zijn vanwege ontwikkelingen in verslaggevingsregels enkele wijzigingen doorgevoerd in de 

rubricering en presentatie van activa, passiva, kosten en opbrengsten.  

Deze wijziging hebben geen invloed op de hoogte van het resultaat of vermogen. De vergelijkende 

cijfers van het voorgaande boekjaar zijn als gevolg van deze wijziging in presentatie aangepast. 

 

Materiële vaste activa  

De materiële vaste activa worden opgenomen voor de verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder  

aftrek van de cumulatieve afschrijvingen. 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 restwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het  

moment van ingebruikname. Als ondergrens van de te activeren activa wordt � 500  

gehanteerd.  

De schoolgebouwen van de Stichting, waarvan de Stichting veelal alleen het juridisch eigendom  

bezit, worden in de balans niet gewaardeerd. Het economisch eigendom met betrekking tot deze  

gebouwen berust bij de betrokken gemeenten. Eigen panden betreffende de Bavinckschool, De 

Werkschuit, Willem van Oranjeschool en Koningin Emma-school worden op nihil gewaardeerd.  

Per 1 januari 2019 gelden nieuwe verslaggevingsregels voor het verwerken van de kosten voor groot 

onderhoud. Over de exacte uitwerking bestaat tot op de dag van vandaag nog geen 

overeenstemming tussen het Ministerie van OC&W en �de accountants� vanwege de raakvlakken 

met het thema �Eigen Vermogen� van de onderwijsinstellingen.  
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Volgens de richtlijn (RJ 212.445) kunnen kosten voor groot onderhoud alleen nog maar worden 

verwerkt:  

· Via een voorziening voor groot onderhoud;  

· In de boekwaarde van het actief (componenten methode). 

Met ingang van 2019 is het niet langer toegestaan om kosten voor groot onderhoud direct in de 

staat van baten en lasten te verantwoorden. Dit heeft gevolgen voor de jaarrekening en de 

begroting. Binnen Salomo zullen de onderhoudsinvesteringen worden geactiveerd en afgeschreven.  

 

Er is gekozen voor het retroperspectief toepassen van deze methode waarbij wordt teruggekeken 

naar alle posten, die de laatste jaren 10 jaar ten laste van de onderhoudskosten zijn gebracht. De 

posten, die [met de kennis van nu] als investering kunnen worden gezien, worden fictief 

geïnvesteerd en afgeschreven [conform de technische vervangcyclus].  

Deze wijziging houdt in dat we een wijziging op het eigen vermogen per 01-01-2018 hebben 

doorgevoerd van EUR 2.998.899 als positief resultaat (aanschaf EUR 4.283.428 / afschrijving 

1.284.529).  

In 2018 voor de vergelijkende cijfers is dit een positief resultaat geworden van 206.692 (aanschaf 

493.075 / afschrijving 286.383). 

Voor de vergelijkende cijfers hebben we in de exploitatie in 2018 een aanpassing gemaakt op de 

afschrijving gebouwen van EUR 286.383.  

Voor de bepaling van de afschrijvingstermijn over 2014-2018 hebben we gekeken naar de technische 

vervangingscyclus en zijn we uitgegaan van een ingangsdatum van halverwege het jaar (P07) 

vanwege het feit dat we de exact in gebruikname niet konden vast stellen. Over 2009-2013 hebben 

we het gemiddelde van de afschrijvingstermijnen over 2014-2018 genomen en hebben we deze 

gebruikt om de afschrijvingen over de aanschaffen te berekenen. Ook hier is voor een ingang van 

afschrijving gekozen voor halverwege het jaar.  

Voor 2019 was de ingebruikname en afschrijvingstermijn bekend en hebben we deze dus laten 

starten op moment van ingebruikname. 

 

 

Vorderingen en overlopende activa  

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens  

gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn  

gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid 

worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele 

beoordeling van de vorderingen. 

 

Liquide middelen  

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde en zijn direct opeisbaar.  

 

  

 Saldo voor 

stelselwijziging 

Mutatie BB 2018 Mutatie 2018 Mutatie 

2019 

Saldo na 

stelselwijziging 

Onderhoud gebouwen 0  4.283.428  493.075  441.315  5.217.818  

Afschrijving onderhoud gebouwen 0  -1.284.529  -286.383  -293.210  -1.864.123  

Algemene reserve -3.208.297  -2.998.899  -206.692  -148.105  -6.561.992  
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Eigen vermogen  

De algemene reserve is een buffer ter waarborging van de continuïteit van het bevoegd gezag en  

wordt opgebouwd uit resultaatbestemming. Het verschil tussen de bekostiging van het Rijk en  

overige publieke middelen en de rechtmatige kosten wordt toegevoegd aan of ingeval van een  

negatief resultaat onttrokken uit de algemene reserve.  Indien hiertoe aanleiding is worden 

bestemmingsreserves gevormd. Ook deze behoren tot de publieke reserves.  

De bestemmingsreserve privaat bestaat uit, met name in het verleden, op gebouwde reserves vanuit 

private geldstromen. De private vermogensbestanddelen worden apart geadministreerd. Bij de 

resultaatbestemming wordt het private deel van het resultaat toegevoegd aan dan wel onttrokken 

aan de bestemmingsreserve privaat.  

  

Voorzieningen  

Algemeen  

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de  

balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is 

en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd 

tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per 

balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van 

de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders 

vermeld.  

Voorzieningen worden onderscheiden naar aard en doel.  

Wanneer de verwachting is dat een derde de verplichtingen vergoedt, en wanneer het waarschijnlijk 

is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting, dan wordt deze 

vergoeding als een actief in de balans opgenomen.  

 

Jubilea  

Op basis van richtlijn 271 van de Raad voor de Jaarverslaggeving is een voorziening opgenomen voor  

verplichtingen uit hoofde van toekomstige uitkeringen bij ambtsjubilea van personeelsleden. De  

voorziening is opgenomen tegen de contante waarde van de toekomstige uitbetalingen en is 

afhankelijk van de ingeschatte blijfkans, gemiddelde salarisstijging en een disconteringsvoet van 

2,0%. De werkelijke jubilea-uitkeringen worden ten laste van deze voorziening gebracht.  

 

Pensioenen  

De stichting heeft één pensioenregeling. Dit betreft een Nederlandse regeling en wordt gefinancierd 

door afdrachten aan pensioenuitvoerder, te weten het bedrijfstakpensioenfonds ABP. De 

pensioenverplichting wordt gewaardeerd volgens de "verplichting aan de pensioenuitvoerder 

benadering". In deze benadering  

wordt de aan de pensioenuitvoerder te betalen premie als last in de staat van baten en lasten 

verantwoord.  

De stichting heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een 

tekort bij ABP, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. De stichting heeft daarom de  

pensioenregeling verwerkt als een "verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering" en heeft 

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

verantwoord. Naar de stand van ultimo 2018 is de dekkingsgraad van het pensioenfonds 97,1%. 

Gezien de te lage dekkingsgraad heeft het ABP eind maart 2016 een herstelplan ingediend, waarin 

de maatregelen zijn beschreven de beleidsdekkingsgraad weer op het vereiste niveau (128%) te 

krijgen. De beleidsdekkingsgraad wordt berekend aan de hand van de dekkingsgraad gedurende de 

afgelopen 12 maanden. De beleidsdekkingsgraad bedroeg in december 2018 103,8%.  
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Duurzame inzetbaarheid  

Een voorziening is gevormd voor opgebouwde rechten met betrekking tot duurzame inzetbaarheid en 

werktijdvermindering senioren. Dit betreffen rechten op doorbetaalde afwezigheid, die in toekomstige 

verslagperiodes kunnen worden opgenomen of verzilverd.        

Langdurige zieken 

Een voorziening is gevormd voor verplichtingen die de instelling heeft tot het in de toekomst 
doorbetalen van beloningen aan personeelsleden die op balansdatum naar verwachting blijvend 
geheel of gedeeltelijk niet in staat zijn om werkzaamheden te verrichten door ziekte of 
arbeidsongeschiktheid. De verplichting is een beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn 
om de desbetreffende verplichtingen per balansdatum af te wikkelen.        

 

 

Kortlopende schulden  

Dit betreffen schulden met een op balansdatum resterende looptijd van ten hoogste één jaar.  

Kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.  

 

Overlopende passiva  

De overlopende passiva betreffen vooruit ontvangen bedragen die aan opvolgende perioden 

worden toegerekend en nog te betalen bedragen, voor zover ze niet onder de andere kortlopende 

schulden zijn te plaatsen. De bestede subsidies in verband met de aanschaf van (materiële) vaste 

activa worden gepassiveerd onder de overlopende passiva. Deze subsidies worden tijdsevenredig 

over de geschatte economische levensduur van deze activa ten gunste van de staat van baten en 

lasten gebracht.  

 

Overige activa en passiva  

Voor zover in het bovenstaande niet anders is aangegeven worden de activa en passiva 

gewaardeerd tegen de nominale waarde.  

  

 

Grondslagen van resultaatbepaling  

In de staat van baten en lasten worden, met inachtneming van de eerder 

genoemde waarderingsgrondslagen, de baten en lasten verantwoord welke aan het boekjaar 

toegerekend moeten worden.  

 

Rijksbijdragen  

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 bestedingstermijn nog niet is verlopen. Niet bestede middelen worden 

verantwoord onder de· kortlopende schulden zodra de bestedingstermijn is verlopen op 

balansdatum.  
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Overige exploitatiesubsidies  

Overige exploitatiesubsidies worden ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht in het 

jaar, waarin de opbregnsten zijn gederft / waarin het exploitatietekort zich heeft voorgedaan.  

 

Personeelsbeloningen  

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de cao uitbetaald. De beloningen van het  

personeel worden als last in de staat van baten en lasten verantwoord in de periode waarin de  

arbeidsprestatie wordt verricht en, voor zover nog niet uitbetaald, als verplichting op de balans 

opgenomen. Als de reeds betaalde bedragen de verschuldigde beloningen overtreffen, wordt het 

meerdere opgenomen als een overlopend actief voor zover er sprake zal zijn van terugbetaling door 

het personeel of van verrekening met toekomstige betalingen door het bevoegd gezag.  

 

Pensioenen  

De instelling heeft een toegezegd pensioenregeling bij Stichting Bedrijfspensioenfonds ABP. Op deze  

pensioenregeling zijn de bepalingen van de Nederlandse Pensioenwet van toepassing en worden op  

verplichte en contractuele basis premies betaald door de instelling. ABP hanteert het middelloon als  

pensioengevende salarisgrondslag. ABP probeert ieder jaar de pensioenen te verhogen met de  

gemiddelde stijging van de lonen in de sectoren overheid en onderwijs. Wanneer de dekkingsgraad 

lager is dan 105% vindt er geen indexatie plaats. De premies worden verantwoord als 

personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als 

overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstige 

betalingen. Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de balans opgenomen.  

 

Kasstroomoverzicht  

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode.  

Ontvangen interest en ontvangen dividenden worden opgenomen onder de kasstroom uit 

operationele activiteiten. Betaalde interest en betaalde dividenden worden opgenomen onder de 

kasstroom uit financieringsactiviteiten.  
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B3.    Balans per 31 december 2019

(na resultaatbestemming)

Toelichting 31 december 2019 31 december 2018

Activa (1) � � � �

Vaste activa

Materiële vaste activa (1.2)

Gebouwen en terreinen (1.2.1) 3.917.668 3.804.568

Inventaris en apparatuur (1.2.2) 2.860.797 2.415.025

Andere vaste bedrijfsmiddelen (1.2.3) 753.639 832.947

7.532.105 7.052.540

Vlottende activa

Vorderingen (1.5)

Debiteuren (1.5.1) 14.632 91.665

Ministerie van OCW (1.5.2) 1.443.064 1.395.331

Overige overheden (1.5.6) 356.199 1.094.556

Overige vordering (1.5.7) 238.197 165.431

2.052.092 2.746.983

Liquide middelen (1.7)

Kasmiddelen (1.7.1) 0 120

Tegoeden op bank- en girorekeningen (1.7.2) 9.548.992 8.312.725

9.548.992 8.312.845

19.133.189 18.112.368

Op het moment van vaststellen van de jaarrekening waren er geen gebeurtenissen 

na balansdatum die het beeld van de jaarrekening beïnvloeden
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Toelichting 31 december 2019 31 december 2018

Passiva (2) � � � �

Eigen vermogen (2.1)

Algemene reserve (Publiek) (2.1.1) 6.656.176 7.240.733

Bestemmingsreserve (Publiek) (2.1.2) 408.660 408.660

Bestemmingsreserve onderhoud (Publiek) (2.1.3) 281.548 281.548

Bestemmingsreserve (Privaat) (2.1.4) 4.692.742 4.692.742

12.039.126 12.623.683

Voorzieningen (2.2)

Personeelsvoorzieningen (2.2.1) 490.402 920.637

Langlopende schulden (2.3)

Langlopende lening (2.3.5) 217.694 220.888       

Waarborgsommen ISH (2.3.5) 162.742 123.115       

Bijz. en aanvull bekost PO CAO (pensioen) 174.829 -                

Investeringssubsidies (> 1 jr) 579.758 314.300       

1.135.023 658.303

Kortlopende schulden (2.4)

Crediteuren (2.4.3) 79.692 455.118

Belastingen en premies sociale verz. (2.4.7) 1.183.975 1.136.235

Schulden terzaken van pensioenen (2.4.8) 378.021 297.365

Overlopende passiva (2.4.10) 3.826.951 2.021.027

5.468.639 3.909.745

19.133.189 18.112.368
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B4.    Staat van baten en lasten 2019

Toelichting Werkelijk Begroting Werkelijk

2019 2019 2018

� � � �

Baten (3)

Rijksbijdragen (3.1) 31.747.449 29.786.116 28.972.484

Overige overheidsbijdragen (3.2) 525.396 546.440 963.976

Overige baten (3.5) 2.241.354 1.852.825 1.567.680

34.514.199 32.185.381 31.504.140

Lasten (4)

Personele lasten (4.1) 29.437.021 27.199.955 25.882.007

Afschrijvingen (4.2) 965.679 757.548 1.121.353

Huisvestingslasten (4.3) 2.231.753 2.648.691 2.069.840

Overige lasten (4.4.& 4.5) 2.451.311 2.139.968 2.454.700

35.085.764 32.746.162 31.527.900

Saldo baten en lasten -571.565 -560.781 -23.760

Financiële baten en lasten

Financiële baten (5.1) 526 11.435 12.441

Financiële lasten (5.2) -13.519 0 -13.267

-12.993 11.435 -826

Resultaat (= nettoresultaat) -584.558 -549.346 -24.586

2019 2018

De resultaatbestemming is als volgt in de balans verwerkt:

Ontrekking aan Algemene reserve Publiek -584.558 33.346

Ontrekking aan bestemmingreserve Publiek 0 -64.217

Onttrekking aan bestemmingsreserve Onderhoud Publiek 0 -6.661

Toevoeging aan bestemmingsreserve  Privaat 0 12.946

-584.558 -24.586
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B5.    Kasstroomoverzicht 2019

31 december 2019 31 december 2018

� � � �

Kasstroom uit operationele activiteiten

Saldo Baten en Lasten 571.565- 230.452-

Aanpassingen voor:

- Boekwinst verkoop MVA - -

- Afschrijvingen 965.679 834.970

- Mutaties voorzieningen 430.235- 297.389

535.444 1.132.359

Veranderingen in vlottende middelen:

- Vorderingen 694.890 981.795-

- Schulden 1.558.893 1.089.534

2.253.783 107.739

Totaal Kasstroom uit bedrijfsoperaties 2.217.662 1.009.646

Ontvangen interest 526 12.441

Betaalde interest 13.519- 13.267-

12.993- 826-

Totaal Kasstroom uit operationele activiteiten 2.204.670 1.008.820

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiële vaste activa 1.445.243- 908.292-

Desivesteringen in materiële vaste activa - -

Ontvangen koopsom verkoop MVA - -

Verkoop aandelen en obligaties - 325.000

Effecten: opwaardering/ afwaardering - 146

Totaal Kasstroom uit investeringsactiviteiten 1.445.243- 583.146-

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Nieuw opgenomen leningen - -

Mutaties waarborgsommen 39.627 87.615

Mutaties Bijz. en aanvull bekost PO CAO (pensioen) 174.829

Mutaties Investeringssubsidies (> 1 jr) 265.458

Aflossing langlopende leningen 3.194- 3.100-

- -

Totaal Kasstroom uit financieringsactiviteiten 476.720 84.515

Mutatie liquide middelen 1.236.147 510.189

Beginstand liquide middelen 8.312.845 7.802.656

Mutatie liquide middelen 1.236.147 510.189

Eindstand liquide middelen 9.548.992 8.312.845
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Model G Verantwoording subsidies 

OCW

G1 Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule

Omschrijving

kenmerk datum

Bedrag van 

toewijzing
Ontvangen 

tm 

verslagjaar

� �

Subsidie voor studieverlof 1006618-1 13-08-19 21.729 21.729 o x

Subsidie voor studieverlof 1006682-1 13-08-19 7.256 7.256 o x

Subsidie voor studieverlof 1006670-1 13-08-19 24.186 24.186 o x

Subsidie voor studieverlof 1012286-1 15-10-19 -12.093 -12.093 o x

Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule

Aflopend per ultimo verslagjaar

G2

Omschrijving

G2A

kenmerk datum

Bedrag van 

toewijzing
Ontvangen 

tm 

verslagjaar

Totale kosten

Te verrekenen 

ultimo 

verslagjaar

� � � �

niet van toepassing

Doorlopend tot in een volgend verslagjaar

Omschrijving

G2B

kenmerk datum

Bedrag van 

toewijzing
Saldo 01-01-

2019

Ontvangen in 

verslagjaar

Totale kosten 31-

12-2019
Nog te besteden 

per 31-12-2019

� � � � �

niet van toepassing

Toewijzing

De prestatie is conform de 

subsidiebeschikking

geheel uitgevoerd 

en afgerond

nog niet geheel 

afgerond

aankruisen wat van toepassing is

Toewijzing

Toewijzing
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B6.    Toelichting op de onderscheiden posten van de balans

Activa

Vaste activa

(1.2) Materiële vaste activa

31-12-2019 31-12-2018

� �

De materiële vaste activa bestaan uit:

(1.2.1) Gebouwen 3.917.668 3.804.568

(1.2.2) Inventaris en apparatuur 2.860.797 2.415.025

(1.2.3) Andere vaste bedrijfsmiddelen 753.639 832.947

7.532.105 7.052.540

Het verloop is als volgt:

Gebouwen Inventaris en Andere vaste Totaal

apparatuur bedrijfs-

middelen

Boekwaarde per 31 december vg.jr � � � �

Aanschafwaarde per 1 januari 5.760.628 4.263.890 2.427.197 12.451.715

Cum. afschrijvingen per 1 januari 1.956.060- 1.848.865- 1.594.250- 5.399.175-

Boekwaarde 3.804.568 2.415.025 832.947 7.052.540

Investeringen 441.315 912.388 91.539 1.445.243

Desinvesteringen -

Mutatie afgeschreven activa -

Afschrijvingen 328.216- 466.616- 170.847- 965.679-

Afschrijving gecorr desinvestering -

Mutatie afgeschreven activa afschrijvingen -

Mutatie per 31 december 113.099 445.772 79.308- 479.563

Aanschafwaarde per 31 december 6.201.944 5.176.278 2.518.736 13.896.958

Cum. afschrijvingen per 31 december 2.284.277- 2.315.481- 1.765.097- 6.364.854-

Boekwaarde per 31 december 3.917.668 2.860.797 753.639 7.532.104
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(1.5) Vorderingen 31-12-2019 31-12-2018

� �

(1.5.1) Debiteuren 14.632 91.665

(1.5.2) Ministerie van OCW

Egalisatierekening Lumpsum 1.443.064 1.395.331

(1.5.6) Overige overheden

Gemeente nog te vorderen van overige 63.025 431.889

Gemeente schade nog te vorderen 788 -

Gemeente nog te vorderen huisvesting 116.252 57.474

Gemeente Haarlem nog te verrekenen Internationale School Haarlem - 346.059

Nog te vorderen overige overheden 176.134 259.134

356.199 1.094.556

(1.5.7) Overlopende activa

Nog af te rekenen bedragen 3.108- 928

Transitoria debet 183.304 37.870

Transitoria debet periodieke boekingen - 12.380

Saldo vorig jaar debet - -

Nog te factureren 58.001 114.253

238.197 165.431

Van het totaal van de vorderingen heeft een bedrag ad �2.747 een looptijd langer dan een jaar.

(1.7) Liquide middelen

(1.7.1) Kasmiddelen scholen - 120

(1.7.2) Tegoeden op bank- en girorekeningen

ING Bank zakelijke bonusspaarrekening 1.856.032 1.855.531

ING Bank beleggingsrekening - 1.606.184

ING Bank (Eff) 653832397           1.606.120 20

ING Bank 39375 67.718 69.226

ING Bank scholen 3.592 3.498

Rabo Bank 194.3507.89 1.710.044 840.340

Rabo Bank 190.5630.36 474.986 228.802

Rabo Bank Bedrijfsbonusrekening 366.2847.159 2.992.838 2.992.539

Rabo Bank Bankgarantie 133.9290.626 7.680 7.680

Overige rekeningen scholen 692.871 575.626

Rabo Bank diversen 137.111 133.279

9.548.992 8.312.725
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Passiva

31-12-2019 31-12-2018

(2.1) Eigen vermogen � �

(2.1.1) Algemene reserve

Saldo per 1 januari 7.240.733 7.207.386

Bestemming resultaat 462.684- 33.347

ISH Resultaat 121.874- -

Saldo per 31 december 6.656.176 7.240.733

(2.1.2) Bestemmingsreserves Publiek

Het verloop is als volgt:

Bestemming Overige Saldo per 

Saldo per resultaat mutaties 31 december

School: 1 januari 2019 2019 2019 2019

� � � �

Kon. Emmaschool 52.758 - 52.758

Willem van Oranje 88.007 - 88.007

Nic. Beetsschool 140.108 - 140.108

Prinses Beatrixschool 15.272 - 15.272

Tyo H. van Eeghenschool 25.410 - 25.410

Trapeze 87.105 - 87.105

Totaal 408.660 0 - 408.660

Bestemmingsreserve Onderhoud

Het verloop is als volgt:

(2.1.3) Bestemming Overige Saldo per 

Saldo per resultaat mutaties 31 december

1 januari 2019 2019 2019 2019

� � � �

Onderhoud 281.548 281.548

Bestemmingsreserve Privaat Bestemming Saldo per 

Saldo per resultaat 31 december

(2.1.4) 1 januari 2019 2019 2019

Het verloop is als volgt: � � �

Algemeen 4.117.116 4.117.116

Schoolbankrekeningen 575.626 575.626

Saldo per 31 december 4.692.742 - 4.692.742
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Voorzieningen

31-12-2019 31-12-2018

(2.2) Personeelsvoorzieningen � �

(2.2.1) Voorziening jubilea 367.215 484.101

Voorziening duurzame inzetbaarheid 23.174 -

Voorziening langdurig zieken 100.013 436.536

490.402 920.637

Specificatie voorziening jubilea

Saldo per 1 januari 484.101 427.648

Bij: dotatie 90.000

Af: uitgekeerde jubilea 16.685- 33.547-

Af: Vrijval 100.201-

Saldo per 31 december 367.215 484.101

Specificatie voorziening duurzame inzetbaarheid

Saldo per 1 januari - -

Bij: dotatie 23.174 -

Af: uitgekeerd - -

Saldo per 31 december 23.174 -

Specificatie voorziening langdurig zieken

Saldo per 1 januari 436.536 195.600

Af: ontrekking 63.305- 265.909

Bij: dotatie 97.246

Af: vrijval 370.464- 24.973-

Saldo per 31 december 100.013 436.536

Langlopende schulden

(2.3) Gemeente Bloemendaal langlopende lening 217.694 220.888

Waarborgsommen Internationale School Haarlem 162.742 123.115

Bijz. en aanvull bekost PO CAO (pensioen) 174.829 -

Investeringssubsidies (> 1 jr) 579.758 314.300

1.135.023 658.303

Voor deze annuïtaire lening is een leningsovereenkomst afgesloten met de Gemeente Bloemendaal. 

Over het nog niet terugbetaalde deel van de lening is een vaste rente verschuldigd van 3% per kalenderjaar.

De maximale looptijd van de lening is 40 jaar. 

Er is overeengekomen dat de lening tussentijds geheel boetevrij mag worden afgelost.

Van de lening wordt �3.290 eind 2020 afgelost en heeft � 200.228 een looptijd van langer dan 5 jaar.
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31-12-2019 31-12-2018

� �

Kortlopende schulden

(2.4) Crediteuren 79.692 455.118

Belastingen en premies sociale verz. 1.183.975 1.136.235

Schulden terzaken van pensioenen 378.021 297.365

Overlopende passiva 3.826.951 2.021.027

5.468.639 3.909.745

Belastingen en premies sociale verzekeringen

(2.4.7.3) Loonheffing 1.114.877 1.052.940

Premies sociale verzekeringen - -

Premie vervangingsfonds / participatiefonds 69.098 83.296

1.183.975 1.136.236

Schulden terzake pensioenen

(2.4.8) Nog af te dragen pensioenpremie 378.021 297.365

Overlopende passiva

(2.4.10) Nog af te dragen bedragen - -

Transitoria credit - 16.183

Overlopende passiva 127.584 111.520

Kortlopende schulden overig 426.485 209.904

ISH Rekening courant IRIS 245.896 63.020

ISH Vooruitontvangen fee 1.024.636 728.771

Bijz. en aanvull bekost PO CAO (salaris / soc lasten 1.006.949 -

Nog te betalen vakantie-uren 65.872 51.700

Nog te betalen vakantiegeld 920.812 823.717

Nog te betalen salarissen 8.717 16.212

3.826.951 2.021.027
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B8. WNT-verantwoording 2019 stichting Salomo

Aantal complexiteitspunten

Totale baten (5 tot 25 miljoen) 6

Aantal leerlingen (2.500 - 10.000) 3

Aantal onderwijssoorten (PO & SBO) 2

Totaal aantal complexiteitspunten 11

bedragen x � 1 B.N. Cüsters P. de Waard

Functiegegevens Bestuurder/algemeen directeur Directeur Bedrijfsvoering

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

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1,0 1,0

Dienstbetrekking? ja ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoeding 119.962                                       84.730                                        

Beloningen betaalbaar op termijn 19.836                                        14.664                                        

Subtotaal 139.798                                       99.394                                        

Individueel toepasselijke bezoldigings-maximum 152.000                                       152.000                                       

-/- Onverschuldigd betaald bedrag en nog niet 

terugontvangen bedragen  
-                                              -                                              

Totaal bezoldiging 139.798                                      99.394                                        

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t. N.v.t.

Gegevens 2018

Aanvang en einde functievervulling in 2018 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

Omvang dienstverband 

(als deeltijdfactor in fte)
1,0 1,0

Dienstbetrekking? ja ja

Beloning plus belastbare onkostenvergoeding 115.147                                       82.034                                        

Beloningen betaalbaar op termijn 17.896                                        13.204                                        

Subtotaal 133.043                                     95.238                                       

Individueel toepasselijke bezoldigings-maximum 141.000                                      141.000                                      

Totaal bezoldiging 2018 133.043                                       95.238                                        

De WNT is van toepassing op stichting Salomo. 

Het voor stichting Salomo toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2019 � 146.000 (klasse D) 

1. Bezoldiging topfunctionarissen

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking. Tevens leidinggevende topfunctionarissen zonder 

dienstbetrekking vanaf de 13
e
 maand van de functievervulling 

Het aantal complexiteitspunten voor Salomo is alsvolgt tot stand gekomen, waarbij het 

driejaarsgemiddelde is genomen over t-2, t-3 en t-4:
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B8. WNT-verantwoording 2019 stichting Salomo

bedragen x � 1 I. Wieling I. Wieling L. Knobbe A. v.d. Eijkel L.E.A. Paarlberg
E.M. Wedman-

Koks

Functiegegevens Voorzitter 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 - 31/9

Bezoldiging

Bezoldiging 6.988              -                 4.659              4.659              4.659              3.494              

Individueel toepasselijke bezoldigings-maximum  22.800            -                 15.200            15.200            15.200            11.400            

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen 

bedrag
-                 -                 -                 -                 -                 -                 

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde 

betaling
N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Gegevens 2018

Aanvang en einde functievervulling in 2018 1/7 - 31/12 1/1-30/6 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

Totale bezoldiging               3.409               2.273                     -               4.545               4.545               4.545 

Individueel toepasselijk maximum             11.040               7.240                     -             14.100             14.600             14.600 

1d. Topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met een bezoldiging van � 1.700 of minder 

Naam topfunctionaris Functie

L. Knobben Lid RvT

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met dienstbetrekking die 

in 2019 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen. Er zijn in 2019 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.

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen  
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B9.      Accountantshonorarium

2019 Horlings BDO Totaal

Onderzoek van de jaarrekening 44.637 21.987 66.624

Andere controle opdrachten 13.104 13.104

Andere niet-controlediensten - -

44.637 35.091 79.728

2018 BDO

Onderzoek van de jaarrekening 34.638

Andere controle opdrachten 8.422

Andere niet-controlediensten -

43.060
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B10. Overzicht verbonden partijen

Naam juridische vorm

statutaire 

zetel

Code 

activiteiten

Art. 2: 403 

BW Deelname Consolidatie

Ja/Nee % Ja/Nee

Regionaal Transfer Centrum De Beurs Coöperatie Hoofddorp 4 Nee 11% Nee 9 leden

Samenwerkingsverband Passend 

Onderwijs Zuid Kennemerland

Vereniging Haarlem 4 Nee 5% Nee 21 leden

International School Haarlem Samenwerkings-

verband

n.v.t. 4 Nee 50% Nee 2 partners
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B11.   Toelichting op de onderscheiden posten van de staat van baten en lasten

2019 2018

� �

(3.1) Rijksbijdragen OCW

(3,1,1) Rijksbijdrage OCW IGBO/Vreemdelingen 494.182 328.495

(3.1.1.1) Rijksbijdrage OCW materieel 3.833.582 3.667.781

(3.1.1.2) Rijksbijdrage OCW personeel 24.168.031 22.169.139

(3.1.2.2) Overige subsidies OCW - Niet-geoormerkt 1.581.008 1.439.367

(3.1.4.2) Doorbetalingen Rijksbijdragen SWV 1.670.646 1.367.702

Rijksbijdrage (PO) 31.747.449 28.972.484

Aan Rijksbijdragen werd in de begroting opgenomen �29.786.116. De realisatie is ruim �1.961.332 hoger.

Dit verschil is grotendeels te verklaren door  ontvangen compensatie m.b.t. de CAO verhoging van �1.1 mln,

bij het opstellen van de begroting was deze informatie nog niet bekend.

Daarnaast werd de rijksbijdrage IGBO en vreemdelingensubsidie (voor de International School) voor een lager 

bedrag gebudgetteerd en zijn in 2019 als gevolg van nieuw beleid subsidies zij-instromers en studieverlof  budget, 

ontvangen welke nog niet meegenomen waren in het, in totaal �655.000.

(3.2) Overige overheidsbijdragen en -subsidies

(3.2.1) Gemeentelijke bijdragen en subsidies

Specificatie: Gemeentelijke bijdragen en subsidies

Vakonderwijs 88.252 85.296

Muziekonderwijs 17.541 17.703

Overig 262.450 687.690

Gymnastieklokalen 157.153 173.287

Groot Onderhoud - -

525.396 963.976

Aan overige gemeentelijke bijdragen werd in de begroting opgenomen �546.440. De realisatie is

�21.044 hoger. 

(3.5) Overige baten

(3.5.4) Verhuur onroerende zaken 321.020 328.617

(3.5.5) Detachering personeel 105.513 92.382

(3.5.2) Ouderbijdrage 1.530.115 763.383

(3.5.8) Overige 284.706 383.298

2.241.354 1.567.680

In de begroting is een bedrag aan overige baten opgenomen van �1.852.825. De realisatie ligt �388.530 hoger.

Belangrijkste reden is dat door het hogere leerlingaantal binnen ISH bij aanvang van het schooljaar binnen een aantal 

posten hogere baten zijn gerealiseerd. Dit betreft onder andere de fees (ouderbijdragen) ISH (�195.000),

compensatie afschrijving (�64.000), detachering personeel (�50.000), verhuur (�20.000) en application fee (�18.000). 

Ook is er in 2018 een te hoog bedrag gereserveerd voor nog te betalen de huur en gebruikersvergoeding ISH

waardoor er een bedrag van �25.000 in 2019 is vrijgevallen.
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2019 2018

(4.1) Personele lasten � �

(4.1.1) Lonen en salarissen 21.106.940 18.858.212

(4.1.1.2) Sociale lasten 3.796.007 3.593.760

(4.1.1.3) Pensioenpremie 3.388.648 2.497.443

(4.1.2.1 Dotatie personele voorziening 267.246- 18.198-

(4.1.3.3 ) Overige personele lasten 1.695.553 1.201.603

(4.1.3) Af: Uitkeringen 282.881- 250.813-

29.437.021 25.882.007

Begroot werd een bedrag van � 27.199.955 aan personele lasten. Dit bedrag werd in 2019 met � 2.237.065

overschreden. Voor �1.1 mln. wordt dit verklaard door de eenmalige uitkering op basis van de in december 

afgesloten CAO. Daarnaast worden de hogere loonkosten verklaard uit een aantal factoren:

Uitbreiding personeelsbestand als gevolge van leerlinggroei, inzet van werkdrukmiddelen en uitbreiding van

de vervangingspool. Tevens is, in het kader van het lerarentekort, geïnvesteerd in extra inzet van zij-instromers

en andere opleidingstrajecten. Daarnaast is er een toename geweest in fte binnen de bovenschoolse kosten. 

In totaal zijn de loonkosten hierdoor � 800K hoger uitgevallen. Tegenover de hogere lasten staat een 

vrijval van de personele voorzieningen van � 350.000.

(4.1.3.3) Specificatie: Overige personele lasten - diversen

Salariskosten overig - -

Ingehuurd personeel 202.640 283.097

Kosten Werving en Selectie 36.045 35.227

Kosten Consultancy 99.378 144.022

Kosten Arbodienst 96.066 76.481

Kosten Regionaal Transfercentrum (RTC) 20.144 26.829

Transitievergoeding - -

Kosten Reintegratie/Outplacement 14.305 16.686

Nascholings Kosten 426.344 383.532

Reis-verblijf- en verhuiskosten 1.054 3.578

Overige Pers.kst P&A 95.548 87.065

Uitgaven schoolbegeleiding 120.111 88.213

Extra middelen NOA 2016 4.502 -

Kstn professionalisering schoolleiders 6.099 32.847

Cursus schoolleiders - 840

Personele kosten prestatiebox - -

Mutatie voorziening langdurig zieken / jubilea 202.766

Dekking ISH (meerkosten salaris VO-onderwijs) 573.318 -

1.695.552 1.381.183

Het gemiddeld aantal fte dat werkzaam is voor de stichting 

bedraagt:  411 (2018: 378).

(4.2) Afschrijvingen

(4.2.2) Gebouwen en terreinen 328.216 321.389

(4.2.3) Inventaris en apparatuur 599.463 756.083

(4.2.4) Overige materiele vaste activa 38.000 43.881

965.679 1.121.353

De afschrijvingskosten werden eerder begroot op �757.548. De werkelijke afschrijvingskosten wijken met

�208.131 af van de begroting. Dit wordt voor het grootste deel verklaard uit een stelselwijziging; 

Op basis hiervan zijn de kosten van groot onderhoud aan gebouwen met terugwerkende kracht (2009-2018) 

geactiveerd. De afschrijvingskosten 2019 leiden tot een hogere afschrijving.
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2019 2018

� �

(4.3) Huisvestingslasten

(4.3.1) Huur 234.161 197.729

(4.3.3) Onderhoud en exploitatie 474.970 459.453

(4.3.4) Energie en water 454.577 426.009

(4.3.5) Schoonmaakkosten 902.992 814.897

(4.3.6) Heffingen 42.599 54.237

(4.3.7) Overige huisvestingslasten 95.078 94.771

(4.3.7.3) Bewaking / beveiliging 27.376 22.744

2.231.753 2.069.840

De huisvestingslasten zijn �416.938 lager dan de begrote �2.648.691. In de begroting is rekening gehouden 

met een dotatie aan de voorziening onderhoud. Als gevolg van gewijzigde regelgeving is geen onderhoudsvoorziening 

gevormd en heeft geen dotatie plaatsgevonden. De kosten van groot onderhoud van de gebouwen worden nu 

geactiveerd en aan het resultaat toegerekend op basis van de economische levensduur. 

We hebben meer uitgegeven aan klein dagelijks onderhoud (�178.000) door herrubricerin

van het onderhoud. Ook is er een toename geweest in de schoonmaakkosten (�94.000), grotendeels

veroorzaakt door uitbreiding van locaties. Onder de post huur zijn kosten opgenomen voor servicekosten 

en gebruikersvergoeding van de locaties van de ISH (�75.000). Bij het opstellen van de begroting waren 

deze nog niet bekend. 

(4.3.3) Specificatie: Onderhoud en exploitatie

Groot onderhoud - -

Klein dagelijks onderhoud 443.141 229.238

Onderhoud t.l.v. bestemmingsreserve - 6.661

Niet voorzien onderhoud 31.829 223.554

474.970 459.453

Overige instellingslasten

(4.4.1.1) Administratie- en beheerslasten 329.533 753.467

(4.4.2) Klein meubilair 39.995 30.197

(4.4.4) Overige algemene kosten 1.133.453 672.065

1.502.982 1.455.729

De overige instellingslasten werden begroot op �857.996. De werkelijke kosten wijken hier met �650.117 

van af. De kosten van ICT-middelen waren gerubriceerd in de begroting onder de leermiddelen, maar 
volgens de EFJ behoren deze onder de overige instellingskosten.
Dit heeft als effect dat er �492.000 meer aan kosten onder deze rubriek is verantwoord.
Per saldo is meer geïnvesteerd in devices en digitale middelen.
Bij de verantwoording van de accountantskosten is een andere wijze van toerekening toegepast. In 2018 en de jaren ervoor 
werden de kosten geboekt in de periode waar de factuur werd ontvangen. Vanaf 2019 worden de kosten geboekt 
in de periode waarop ze betrekking op hebben. Dit leidt tot een eenmalige verhoging van de verantwoorde 
kosten van �42.000
De kosten van uitbesteding van administratie zijn lager doordat in de begroting voorziene projecten met het oog 
op de fusie niet meer zijn uitgevoerd in 2019, met als resultaat een verlaging van de kosten van �47.000.
In 2018 werd een vordering opgenomen voor te ontvangen gelden vanuit de Gemeente Haarlem inzake 
de kosten voor de verbouwing van de Oorkondelaan. Deze kosten kwamen echter niet voor vergoeding
in aanmerking, waardoor we de vordering is vervallen en er  in 2019 extra kosten van �98.000 zijn ontstaan.

Specificatie: Administratie- en beheerslasten

Adminstratie en beheer 139.032 137.749

Accountantskosten 79.728 43.060

Telefoon- en portokosten e.d. 38.568 52.096

Overige administratie en beheer 72.205 520.562

329.533 753.467

Kopieerkosten 123.871 93.668

Overige instellingslasten 881.696 454.215

Contributies 56.320 54.430

Abonnementen 43.026 42.310

Verzekeringen 28.540 27.442

1.133.453 672.065
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2019 2018

� �

(4.5) Leermiddelen

- -

Leermiddelen 555.022 631.074

Licenties 307.948 246.904

Kosten zorgmiddelen WSNS 85.359 120.993

948.329 998.971

Aan leermiddelen werd een bedrag begroot van �1.281.972. De verantwoorde kosten zijn �333.643 lager. Hier is

ook sprake van een enigszins vertekend beeld door herrubricering (zie de overige instellingskosten). 

In de begroting werd hier de besteding van ICT-middelen opgenomen. Volgens de EFJ dienen deze onder de 

overige instellingslasten te worden verantwoord, begroot was een bedrag van �316.000.

Aan overige leermiddelen is �16.000 minder uitgegeven dan begroot.

Financiële baten en lasten

(5.1) Financiële baten

Rentebaten 299 799

Waardeveranderingen financiële vaste activa en effecten 227 11.642

526 12.441

(5.2) Financiële lasten

Rentelasten 13.519 13.267
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Overige gegevens

C1.    Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

De controleverklaring is opgenomen op de volgende pagina's.
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C2.    (Voorstel) bestemming van het exploitatiesaldo

Ontrekking aan Algemene reserve Publiek -584.558

Ontrekking aan bestemmingreserve Publiek 0

Onttrekking aan bestemmingsreserve Onderhoud Publiek 0

Toevoeging aan bestemmingsreserve Privaat 0

-584.558

Dit voorstel is reeds in de jaarrekening verwerkt en is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

De toevoeging aan de Algemene reserve betreft het overschot in de bovenschoolse exploitatie

onder aftrek van niet in de schoolreserves verwerkte schoolresultaten.

Op dit moment hebben we de exploitatieresultaat ISH toegevoegd aan de Algemene reserve, 

vanaf 2020 gaan we hiervoor een bestemmingsreserve vormen.

De onttrekking aan de Bestemmingsreserves Publiek betreft de schoolresultaten voorzover

deze in de schoolreserves konden worden verwerkt.

Bestemmingsreserve Onderhoud: Via de overgangsregeling hebben in aanmerking komende 

schoolbesturen van DUO eenmalig aanvullende bekostiging gekregen om urgente

onderhoudstaken uit te voeren, waarvoor niet eerder kon worden gereserveerd.

De middelen zijn gebaseerd op de leeftijd van de schoolgebouwen binnen een bestuur.

Salomo heeft besloten om deze middelen te reserveren voor noodzakelijke aanpassingen aan

de brandveiligheidsinstallaties en het aanbrengen van dakbeveiliging.

Op basis van een gedegen risico-analyse per school is er in 2016 een start gemaakt met de benodigde 

aanpassingen die doorlopen in 2019.

De toevoeging aan de Bestemmingsreserves Privaat betreft Stichting exclusief schoolexploitatie.
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C3.    Gebeurtenissen na balansdatum

In april 2018 is tussen de stichtingen Salomo en Sint Bavo een intentieverklaring opgesteld inzake een 

bestuurlijke fusie tussen beide rechtspersonen. In deze intentieverklaring is aangeven welk proces zal worden

gevolgd.

Eerste stap vomde het uitvoeren van een uitgebreid fusiehaalbaarheidsonderzoek.  

Dit onderzoek is in november 2018 afgerond aan de hand van een uitgebreide rapportage.

De stuurgroep fusie heeft op grond van de bevindingen in dit fusiehaalbaarheidsonderzoek geconcludeerd 

dat bestuurlijk samengaan van Sint Bavo en Salomo wenselijk is.

Het bestuur van Salomo heeft op 17 december 2018 een voorgenomen besluit tot fusie genomen.

In maart 2019 is een (partiële) ouder-raadpleging georganiseerd en is het voorgenomen besluit ter instemming 

aan de GMR voorgelegd.

Het bestuur ontving op 18 april 2019 een brief van de GMR dat de overgrote meerderheid van de GMR

instemt met het voorstel tot fusie. Daarbij doet de GMR een aantal aanbevellingen.

Op 30 april 2020 is de akte gepasseerd en met terugwerkende kracht is de fusie met Sint Bavo 

geeffectueerd per 1 januari 2020.
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D2 Exploitatieoverzicht 2019 Internationale School Haarlem

EXPLOITATIE 2018

3.1 - Rijksbijdragen

800000 Rijksbijdrage Materiële instandhouding 130.727 64.816

800055 Inkomsten prestatiebox 22.865 4.957

Groeiregeling -

800001 Rijksbijdrage Materiële instandh groei 9.528

801005 Rijksbijdrage Salarissen 411.600 265.208

801006 Rijksbijdrage salarissen groei 151.457

801008 Bijz. aanvullende bekostiging 2019 7.500

801010 Bijdrage WSNS 48.584 11.810

801020 Rijksbijdrage P&A 88.205 22.664

801030 Rijksbijdrage IGBO (ISH) 158.796 98.969

801031 Rijksbijdrage vreemdelingen (ISH) 337.239 229.526

1.366.501 697.950

3.2 - Overige overheidsbijdragen

802010 Overige Gemeente Inkomsten - -

802015 Gemeentebijdrage Gymzalen 2.191 1.247

2.191 1.247

3.5 - Overige baten

800025 Huur Ontvangsten 6.576 2.716

802011 Overige inkomsten projecten - -

803540 Overige Inkomsten 2.892 13.607

803541 Compensatie afschrijvingskosten 37.295

803543 Opbrengst Vervoerskosten 5.273 2.350

803555 Bijzonder Baten 25.499

805000 Application fee (ISH) P.O. 35.308 47.341

805001 Application fee (ISH) V.O. 14.095 8.000

805010 School fee (ISH) P.O. 1.128.013 648.247

805011 School fee (ISH) V.O. 362.207 115.136

805012 Dekking ISH 573.318- 224.411-

805015 ISH Fieldtrip 39.895

1.083.735 612.986

TOTAAL BATEN 2.452.427 1.312.183

4.1 - Personele lasten

400000 Salaris Kosten UWV uitkeringen 8.682- 5.150-

400001 Salariskosten directie 53.099 167.551

400002 Salariskosten OP 1.109.458 693.331

400003 Salariskosten OOP 200.392 153.475

400006 Salariskosten vervanging pers.eigen.rek. - 2.689

400024 Verplichtingen VU - -

400026 Salariskosten zw gerelateerde vervanging 12.984

400028 Opname onbetaald verlof 201

400035 Doorbelasting Salariskosten - 35.870

400050 Salariskosten I.S.H. 66.200 -

400104 Ingehuurd personeel 20.081 3.643

400107 Kosten Werving en Selectie 186 -

400112 Kosten Consultancy - 4.144

400115 Ouderschapsverlof 27.158

400120 Nascholings Kosten 12.731 20.200

400121 Reis-,verblijf- en verhuiskst 1.055 3.526

400125 Overige Pers.kst P&A 5.360 3.824

400126 Uitgaven schoolbegeleiding - 515

400170 Werkkosten via PSA 1.735 1.934

400201 Loonkosten cluster ICT-ers 11.913 4.705

400220 Kstn professionalisering schoolleiders - 225

1.513.871 1.090.482

4.2 - Afschrijvingen

404605 Afschrijvingskosten Methoden 8.387 5.990

404626 Afschrijvingskosten Meubilair 11.425 6.963

404630 Afschrijvingskosten Overige Inboedel 1.551 920

404905 Afschrijvingskosten ICT 40.186 28.500

61.549 42.373

4.3 - Huisvestingslasten

401000 Planmatig meerj. groot onderhoud - 871

401001 Klein dagelijks onderhoud 6.169 1.269

401005 Onderhoud niet voorzien 8.237 98.112

401031 Beveiligingskosten 3.849 2.460

401500 Schoonmaakkosten 70.663 47.523

401510 Huishoudelijke kosten 6.631 3.986

402100 Belastingen en Rechten 1.177 1.209

403000 Energiekosten 19.542 18.228

403100 Betaalde Huur 128.477 96.741

244.745 270.399
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D2 Exploitatieoverzicht 2019 Internationale School Haarlem

EXPLOITATIE 2018

4.4 - Overige instellingslasten

404400 Abonnementen 3.000 233

404500 Kopieerkosten 19.805 1.396

404510 Kantoorkosten 888 949

404625 Klein Meubilair 15.227 7.996

404901 ICT Kosten 70.751 46.035

405000 Contributie besturenraad 4.193 12.870

405010 Uitbestede administratie - -

406000 PR kosten Internationale school 3.309 14.858

406016 Telefoonkosten 919 1.716

406040 Assurantiekosten 1.322 155

406070 Prestatiebox Cultuur 25.675 6.630

406075 Kinderopvang 34.726 10.319

406080 Overige kosten 5.259 757

406083 Vervoerskosten 15.244 2.131

406085 Kosten Kinderopvang - 14.672

407000 Bijdrage Bovenschoolse Kosten 90.594 45.922

407150 Projecten - 150

407500 Bijzondere Lasten 103.355 10.420

980010 Afronding verslagen - 1

394.267 177.210

4.5 - Leermiddelen

404000 Leermiddelen 34.409 44.296

404001 ISH English 3.805 2.495

404002 ISH Dutch 2.623 190

404003 ISH MFL (modern foreign languages) 108 161

404004 ISH Sience 10.652 896

404005 ISH Individuals and societies 113 45

404006 ISH Math 1.966 1.332

404007 ISH Visual Arts 1.371 1.148

404008 ISH Design 946 1.046

404009 ISH Performing Arts 2.274 1.001

404010 ISH IPC 8.115 1.392

404011 ISH Early Year materials 171 704

404904 Licenties 45.642 18.641

407145 Kosten zorgmiddelen WSNS 2.892 3.311

115.087 76.658

5.2 - Financiële lasten

406017 Rente- en bankkosten 1.034 1.120

1.034 1.120

TOTAAL LASTEN 2.330.553 1.658.242

TOTAAL RESULTAAT Salomo 121.874 346.059-

Resultaat nog te factureren aan IRIS ( op balans) 116.334 -

TOTAAL RESULTAAT ISH 238.208 346.059-

GEMEENTE HAARLEM TE VERREKENEN

Negatief resultaat Projectkosten

Te verrekenen 586.973 270.000

Verrekend:

2018 181.077- 164.982-

2019 238.208

Nog te verrekenen 644.104 105.018
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D3.   Overzicht schoolgebouwen en terreinen

Basisonderwijs

Gebouwen en terreinen School Status

Haarlem:

Ambachtstraat 1 Dr. H. Bavinckschool ter beschikking gesteld

Ambachtstraat 20 Dr. H. Bavinckschool, dependance eigendom

Alexander Flemmingstraat 24 De Wadden Boerhaavewijk, dependance wordt ter beschikking gesteld

Alexander Flemingstraat 39 De Wadden Boerhaavewijk ter beschikking gesteld

Dinkelstraat 4 Trapeze ter beschikking gesteld

Dreef 20 Dreefschool ter beschikking gesteld

Flevoplein 5 Trapeze, dependance ter beschikking gesteld

Kleine Houtweg 24 Dreefschool, dependance ter beschikking gesteld

Louis Couperusstraat 2 De Verbeelding wordt ter beschikking gesteld

Oorkondelaan International School Haarlem huurovereenkomst

Roerdompplein 19 Koningin Emmaschool ter beschikking gesteld

Velserstraat 15/17 De Ark ter beschikking gesteld

Velserstraat 55/57 De Werkschuit eigendom

Rozenhagenstraat 15 Willem van Oranjeschool ter beschikking gesteld

Schreveliusstraat 27 International School Haarlem gebruiksovereenkomst

Zevenwoudenplantsoen 3 De Wadden, loc. Molenwijk ter beschikking gesteld

Overveen:

Dompvloedslaan 114 Koningin Wilhelminaschool ter beschikking gesteld

Aerdenhout:

Van Lennepweg 2 Tyo H. van Eeghenschool ter beschikking gesteld

Bloemendaal:

Bos en Duinlaan 1a Bos en Duinschool ter beschikking gesteld

Heemstede:

Adr. Pauwlaan 19 Prinses Beatrixschool, dep. Bosch & Hoven ter beschikking gesteld

Sportparklaan 3 Nic. Beetsschool ter beschikking gesteld

Van Brücken Focklaan 2 Prinses Beatrixschool ter beschikking gesteld

Bennebroek:

Rijksstraatweg 89 Willinkschool ter beschikking gesteld

Zandvoort:

Lijsterstraat 1-3 Oranje Nassauschool ter beschikking gesteld

Peuterspeelzalen

Gebouwen en terreinen School Status

Haarlem:

Patrimoniumstraat 19A Ons eigen kloppertje eigendom
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