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Algemeen

Hidone Iser+doom College
'let :sendcorn (oHege is eeri katholieke scholengeweerscnap VC)Cl- regulier eri föeeta{ig q'íavo, P,avo en
VWO- :)e !,tF.C)0) keTlïnerú 2iCh rÁCiOr geíÁegen en ilitd?lgend Cnóer!WjS met eeü Cltlidelí:ke inteff)atia:raale
()'. íë!'itatie, ee'n OpeT.';feer en ee"l pre'e'Og weíkiíinl?la! e"l TeSpeCt va(:r elkaar.
'leÏ huldíge SenaOCÏf'l Coílege kamt vccn uít eeTh ULO, d)e in ï96R %'erOer gXflg Bs!, mhVö. In 29'.+ S ÏS dè
str 001 ungebreid met de havo er? in 20DD weï een vÏveaalig t'íV0 eü havo. In .2016 is daar de tweeÏalíge
mavo aan toegeycegd. De só:ocl is yan 20íl leerlir,geíí in 1963 gegroeíd naaí W700 Ïeerlïrigen IY? 202a
öngeyeeí de helft .ían de leerlíngen kornt uíÏ Zutphien erl '!Varnsveíí r;e overïge leerlingen ziji afkírrstíg
u« r'e regic met eer? stÏaa! van ongeoieeï tien kílometer roníorn de schccl- Üp de schoc' zíjn ongeveer lSü
p e Ïsc ü e e { s "..e ee n ave rkra 'a ?.
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1. Bestuur

1.1 aíí"aarlagerner?"15arienvattí!?g
De beiangnJkSte doelstellíngeÏí yan het ísendoorn Co'.íege %'OOr 2020 Waren:

1 Bl{jvent!e gcede cr.ërväjsÏ«ülnterí
2- Verdere írnplemenÏa'üe en eerae eva{uatíe níeiúv ondevyÏïlscoÏcept
3- Iíípíerüeïtatieníeb'.veorganvatienructturríaareeüiietwertstrbauuí
4. EleSïtndígíng adan de Sterke pOSitie 'van P:et Isendoorn r(Dllege ín (je regio
5. C.ontinüeíer. var'í de finaricíeel gezovde organísatie

:'Ï 202ü heeft de coíünapandemíe vooï een ongekende sïtua':íe in het cÏöerivijs ge=oïgd- [:e landelíjke
Iockcosvn vertaalde ít. üp tse't Isendoo'Ï in cüliÏe :esseri iíaüaf raan, het car.celen vaü de centrale
examers in mei, een gedee;:elíjke heïopenfög vana'F,'uní er vaÏaf septemüer r,reervAis @even íÏ eeí'í zeer
O"lZekere sifuatle meï Veel !eerlirgen en dcceriten ííí qt;aThn'fölne. '«Ve ?.ebben de2e Lít[lagingen Op 'nt!t
?seridcorn zo gced iogelij;c cpgepakï en óooÏ een Bm.e rate iaaÏi 'irÏiprí.visaÏieveírnogerí, fiexibíliteit er.
dconemngsverrïogen zíjü We enn ge;laagd het bease uit :e bíjzondeíe Sin;Btie ïe haíen.

'lef SChOClJaar 20'l9h 2020 'b afgeslofen n'lef hel aa npassen a*'an de s:agingsííormeq en beVDr:3erlïlgSprO€eS
naa r de shua:iie. BelangrijksÏe úrl'lfVeer VOOr deZe aanplaSSíngen WaS dat We C!e ?ee!";föger! geen
'slac'ntoffer' víller, laïen zijÏ van de ongeker,de sítuatie.
%/let deZe aaïpaSS]ïgen Zijíl de! resutaterí aííari rlet Oflde!"V!íiS «50k anders dan vooÏgaarJe jaren. r)e
percentage geslaagelen liggeÏ veel hcgeÏ voor he-. tíevo, vuo ev ÏÏaiic. öok 6e dooïsïrccm yarí leerlir:gen
iS dit ,'aar ongekend hO€4. Dit íS CDnfOrí. landelíjke 'jjfeff.

Ge()ure n tle de :O'-.kCÁOv*arí zí3n er Ver5Chil lende tevredeí?'i.eicSrnezingen gesveest dÏe het oveíal l 'be'e 'd
5eVestjgde!1 dat leedíngen, peïSDTheel e"í CUderS zeer teííïe!ien 2ijrl nlet de 'mj2e 'y'JaaïOp r5e 5Ch()Dl de
crisis het-ft aar?gepakt- VJe! zí3n er zcrger cver eWeaen op kcr.e eii iangere terra?x3ri.

Oök in het onderWijs heeft de DVefflëíd VíTh subsidieprograrnís aS',Ct%)len gehülpen rní!t het'fíní5fitleïen
ïoan de benodigöe extÏa ïraet Naast de a: bestaande subsídíes vooo Lente- erí Zcnaerscholen zijÏ eí rneer
rnogelijkhe'Clen de komende Ïijd. Belangnjk daarbij is te goed af.vegir.gen xe maken cver vieike inzet
sver:selíik. en haalbaar is.

Dcor de gÏcte uitsïrccrÏ van leerlíngen (ges:aagde le=í'.ínger.) en de licht gedaakle inm»rn is het
l ee rl í I?g ' e'n 8 a nT& I ín h e Ï '-} ( "l'O ö l';' 3 a r -' () '2 -í' 9"'Qa' 0 2 0 g e Ï? a ?aXd föÏ 1 '! 'ü €) l e e r l 'ln g e "! 1' W aS :7 6 0' }.

'n het gezarner?líjk íet het p:maír eü yoortge;íet oür:erívï3s cpgesteide MasterpíaÏ Hüisvesting staan de
beiangnjke thema's als leerlingendaling íkíimp;. oraerauïi'Asïe en a.?erwacP.ïe tcekoms%e onrívikke.;ingen
uitgebreid besdzrevers.

' n 2CI2CI ÏS Verrler geWerk'ï aBn de íÏ)plenÏenfaÏíe Van de OpleídiÏgsscPcol Zutpheii. A-15 cpleídfögSSc+a+öol
zíjr. vie beter iü staat een uitögerid 'eerÏraject vooï üü?denÏer aan 'ïe bieden. :íaarrnee partícíperen sve
n'ieoe in het opleideÏ v'aü ü!euwe dcceÏten ríeÏ het üí3kon'ieí'íd vooröeel dat í!!e deze aankomer4e
dcceríten laïen kenr.israken rnet oüze scP.oo'-

Jn hel Sarne.r.íiver kíngSVerband ZiitpheÏ 'he!eFl een laSkfCirCe Oe í:?enodígde níeuWe kö'e"5 uítgezet- Ir: deze
k()eÏS 'XJClrdN de al la'l'ger k)e'Staande 5eztiínígí "Ig,SOpdraCPí V!!r'??füd ín e'er. aanpak 'líe hel passen'j
o{'IdersíJs IÏ de' regío kansnjk ríÏaakï- 'W el 15 auíde{íjk CBí híer de keuze VClOr investerin..geü TT'eer In de
scr.oien zelf gemaakt gaat svorden.
Ook ín 202C' is he: IseüdocÏ eeü orgaÏisa'Ïe in contÏcl? ündeídelen van het begroïirígsproces en htt
formBtleproces worden dDClr het adn'liniStratlekanïoor CABO uítgevoerd- De financíe!I Z+i.n Dp Orde
aïvaardoor er teö!enS füimte t)lijft Orn e:ít"a te InV5teer0 in het lopende iíínoVa':ieJajeCt. : !'l diVeíSe
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overlegorganen %s rijm'ïe cm lopende onzekerneín eh rksLo's te be.preker. en r.ogelíj<e íaatregelen te
oÏderzoeken.

L2 Algernee=.ig+" 7.

u?2?LJur'dísc%e sf'tí»:f-jílr

Op heï Isen.doom Co!íege ís in 2011 gek.üzen ïJ'CX:Ir een algeTneen teStíjur met eerTh zogen.aarnd cr:e-
=iemiodel. Ht!ï tíestuí.:r bestaat uít ee{'I algeíeen öeStuur eT eeT, dNgelijkS 5e';t.l:.lr (reCtor/ otsïuürder)- IÏ'í
de statuten 21)n ce föken erl VeraríT»corde:Ijktíe!:!en vsn Th-eÏ'De";t'uar besChreVerl-

Z'le{ an b.est'ü.:.írsrríade?.l '-í'oldoe: ae SílCh'ftng 'l-'en?OTh? aan he{ CCí G O(!'€l Ond er'jl'í;sbestl;ur. '? n Chí'Ze
be'mluïSVOrïT' Zïin ïnterT': tOe2iCht Op takeü en verarlt'aycordeíijJleden be';tUUriïik geregeld. De dagelijkS
besÏuu-t!er Peeh een aanföl citvoerenúe vera r?oordelí3k+.eún v,iaa r P?e algemeen bestuuï ':c+e;íct.t op
hcudt- Er ir. een cestuursregleíÏ:ent nnet úaanr. de voorHecdírever. Ïe7erienten zoals c.a- úe
kl(.kker.lL;iC!ersrege 'ir.g. ;n 2017 iS he'. besrüursstaternent V;!]StgeSteld dDDr P.et bestüs.

1-2.2 0rganisatíe.structua-
De directie van rse schcol be=aat uít een ÏecÏorlbesïuorrier en eer conrectcr. Sari=Ï qaet zes
afdelingsleideís vcmen zij de schoc.iieidíng-

'Tl de organïsalíestn.íctuur zijr. de volgeÏde uitgangspunten belangÏijk:
Afjelingsleíders zi)n a.ierantwoardelíjk vocr cnderigijs eÏ lee'riingbege:eidfög iÏ hur afdeHr.g (vert{aí'e
nr d üuLl r ) e n C' e. l e n ge' 2 a m t! n íl' J k e V e !'21 n t S"!O () '.. 'f: e lij k F e l d íTTh d e >o Ch C r:] I.
AfC,elingsleíders 2íj!"l veraTlfVsocrdelíjk VCK:r FVet perSCree'l fö hLln a!úelír.g en sfureri gen'!ídde'.d 'ïVJínÏíg
personen. aaa

NaaSï P et Ve'r grDterl van heÏ Or?deTs'J ÏIST endemenÏ ':'n het Ve rSterken yan het per>CïleeïSbe:eïd v;füen We
met deze sÏructuur ock bereiken dat eera aantal telaügri;ke kernwaarden - íieantwoorrleHjkPeid r,emen
'.oOOr, aan':,pïeken Op erl Onder'-èíJr:Ïng bledeT aan - ín d'!' schoal í,vDrdl verankerd. Er hee"C eeri persorlele
íívis:íeliüg p:'.aatsgevo alCerí in het rnaÏagelïie ntteaíí. Vad::'aT auguStus ÏS ee n nieu We afdelíhgs!ei Qer l n de
bovenbouaív Werk2aa'rí'l Op het 15erlCíOCïn.

{'l de SCF DCiÏ WörC)t Verder geWer{a aan de ürit'ívikteling van de OrpniSatieSföJCttUjr r?aar eeü
netiverkcrgíaÏísa'ffe. HïeröVer WCrdt Ver:]erDp ir. het jaaïVe'aSlag Llitgetreider Cp íÏg=gaaÏ.

1.3 Go'verria rce

Hef :sendcom '-'Clgf. ae 'G'OVerrlaüCe COde GDed on(leriVIJsöeS'ïtiu"; lüal5 vaSfgesíe'!d dOOr de '!" ü-raad
{2D1S ). TOeZiCt.t eai testupr 2{jn daarbi: gescheicen- De rectDrlbestLLrae- voeït periodíek r.verlee Inet de
rneíjezeggerisctaapsÏad. Een keer per :aaï is =r een overleg ïusseü het geP.ele bestuvr er de !'vlR er ééü
keer per 4aar aííirídt er c:yaeaeg plaaïe Ïasserí de vocümers van bestui;r en MR-

1.4 VerF'lag fOeZjCíThfn0'lldel":r.' t)eEflQl-Ir SflCíl"i:írmg !seridoorr.
)"let a 15oe'Teen be'fuUr heefi llChi geCOnTCfineeïd aari de COde Göed onden!gíjsöe='njur el'. 2al daíl ö()k
!'ol'C}oerí a3r'i de geSíelde' elSer'. Variuií de ze':Ife%'aluafíe reeft heí t)eauur hel besÏuringsmcdel li.'one-tíer',i
onder öe löep genCmen eí.'eë3íS het 'M?Stge>'te}de beSïuursSföteíentí heï rYlanageffieïtCcritrad en de
statüteü.

De anaiyse o*Ïoor viat bexreft he: naleyen laar': de goverííaÏ.ce richt'!ijr.en üit ae vigerende ccde vcor het
voortgezet cr.dervúiis heefÏ hïerrnee plaaï:. gevondeÏ er. zíjn geen afwíjkíngen «:+p de naleving eageúdeerd
iiaü de code yastgesteld.

0
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V4e t,ebben .iít laar geconstmeeíd dat se in líjÏ zíjn er. up tc óte qua het TharítereÏ Van de goaiernance
C«2de e!'I {OCF. öök de 5ehCeffe 'íoelen On'l (k.Dr Ïe on'hvikke'..en, Ijíteíí'!4eliJ'k íÏaaí he"- P.aa'CI Van
Ïaezíchtmode:?

Dat pí«es gaat ír. 2D21 z5r besíag krí;gei. Los daaívar, door regelrnatig Ïe spiegelen {o-a- rnet de
redezeggenschapsraad) hciden we cüs zelf scnerp op de inyulliÏg var. r» @ovemance erí onze rcl.

Saínenstellffig algemeen bestuur van Stëhting Isendoorn €ollege ï 2ü20 (rnet bÍjbehorend
aandachtsgebied):
De heer drs- R-H.G.lt B!oí vcomneÏ
De neer dÏS. íng? M- f!".?íT.t!erS Ile l()nG't=ThVljS'l
MeVrCtíVi" CIS- E)J-T-:'!l- Elf2n« líü :.pe'- sc!'lee'lí finaÏüeïl:)
Mevr«-vv; dís- S.L BíeukerS=yan Gneken líd jOrganísa'hej
Mevrcuvú J.%!. <oppes lic {perscÏeel, financiënj

íNeven)functies íeden algei'neen bestutír
R-H-G.:!t Bla:Ïi, w.ariager HR Advïes bíj RadboudUTi."C
M- MBndeÏs., direCteLlÏ b eSï(l'4Ïï3er S'F' O CCndÖí 'te E3eei"Ubbergen
MW- B.iT.'v'l. ElMnk, dïreCteUr oïder!S'telíle'ltfe dienStefi Zcí.e.coilege
Mw. S.L Breukers-yan Gríexen, geTlenll managera DHL Supply Chain Beneiiyx
MW- J. Koppes, teamn'iaüager inkoop en b.ísiness planr:{rig & contacl (BPCI pïoyincie Geklerland
E- Luüeke, bes=uuïs:ïd iSchclengroep era. vocnmer sarenweÏkingsverband Zii'tpheÏ e.ö.

SírL:a'ües V.laarin 5pnlke VJaS t'a"l een (po:en?ieel ) :egeÏnn5dí[ bela:'Ig 2ijn Öirl!leÏ !'let algeTreer 5e5tfü.:r
niet aan de cade gea:veest. EÏ is geeü sprake y'an yemenging van bes?Ïslúrccïes-

ü'e !eden Van fiet al,'e{'ïeen beSfüuï het)ber r:'I'ierSe BC]lte ïr()ndení W?l?dCDr Ck mlX '!'an expertise In
besfürerí, financiën, öndeïV!ilS, peconeelsz?lken en Dri:f3r:ïSa'tlek4nde i'OidCet ?iar. de eiSen dïe hieïaan
.ges:eh:" Ïvord'e*.

ríe ieden vari net algemeen bestüur oritv'angen een vnjwïPigers?verHoeaïng van € 1200 per jaar. De
vOcÏíffer Ontgarigt ( l.5í'0 per 3aaí. Per 1 3uí i 2D2ü IS Cele verg?Öí N aangepaSt naar '€ i..5(K" r esp.
€ 1-700 per )aa-.

De ('ffrar.ciëlej aücítcomríssie aestcra ii 202C uiÏ íÏ w- J- Koppes en mi'j- 6J.T.Píí. Elfrirík- De cona,rÏiissie
fiCht Zi€M Dp de V«A rbereíd'íng 'Van de befüí nde:ing Van de !rnee:jaïel'l ) begroting en het :a75rVerSlay. in net
aigemeen bestuur. Een aüaere taak is het sparïeri ïen aahzjen yaai overïge fínaüöë:e aangelegenheden.
[:e aLl'llfC<:mrníSSíe Spreee 'naet de d?lgelíjkS r»e'ïíJur€Jer en 's'Ja?!o. 'ílDúÏg nffier de e)íeT=e COüfro!ler mW. l
HOVirlg. De aüdíïcornnlisrie íS '-'íerrnaal bíjeeïí ge'íí!eest eü heef: de J(-ar'mllkkerl, de financiele
tussenqp:orïages er t.et acco.ïri=anrrsversl'ag besproken eü üet posüïeve sícorstel oagesteld aan he:
a,'geríeen beüuuï om óe jaarstukker 2020 vast te üellerí?

De oe'vín':jí{'igen VBTI de accountant 5i; üe adr.föistÏÏieye prCC5!;en zíjn il'l. heï DijZi,'l'. 'uar. de eXterí';e
cor-troller besprokeri ep cpgepam? De iÏterre beheerSing ïS van vOldoerúe nfü'eau?

Het aigemeen besti;ur 'íísü Stichting :ser.dccrri Ccl.'ege heeft iÏ 2020 zeveü k:eeï verg'aderd, waarbij zes
keer het voltallige üestuur aaÏi'vezig vias iinc:üsief ïeacr,(uestaurder) en er is één siergaderíng
geüci:den zündeí Ïeücï. B}j dít laatstgenoemd overleg heef: arxder andere eer. .+e:feyaiuaïíe
plaaïsgevonderí. Ti:deis ceze evaluaïievergadenr:g over í'iet functionererí var. P.eï bestu:.ír is aaÏ de
h'and 'íía'r. de governance-.herna's een doüríichting gehctden en zijü axe?ter.oüorstelleÏ gedaan- Heï
gaat dan rnet name Cffí he: eigen fí.;ncïíonereÏ in toezícht en adl'leS, de SË?:erpte daariï en de afstand
(Of r.abijta:eid) richtirig de a'?l,"e:ijkS beStuurÖer? 00k ÏS 2i(lltt)aB'heíd VOCK het beSïuur een belar.grïik
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ÏheKB. Zeker in ID2CI %V'!15 d3t eeT. uitda7ng, Omdaí We aigitaa'; %efig&derúen eTi eï gee'n f'í5ieke
aaíezígneíd m«4eli3k aÏas. Daamrn hebí>en s.súe één oveÏleg gehcvde'rí iet het von:allïge MT, yiaaí5
vúe met el kaar in gesprek zi3n gegaaü over de coríseqteÏtíes li'ari coïr:,2 vooÏ te leítfir,ggevenden, úe
medeuerkeïs, de leerlingen en de oule'rs? We blíjw?n ons daarbii, cek ín deze antmíe tijd, de spïegel
VO()rhOuúerí .' 2íj' n 'W'e' al.s beÏuur i't) Id':?n dí-' ín CO.ntaff ?et SóD Ol, C m '?aa ? ?n g':?d' be e+d Te kLl?n
vomíen eri öaaíee een bvaliföïief gedeeer rDl ïe «unnen Spe len en een bi:drage ïe ïunnen {eVerer!,
pm?nd hij opze roi?

Getíurende het verslag3aar heefÏ net aige?r. beauur Ïivee keer foÏ.eel gesprcken met de
medezeggenschapsraad, yiaarvan één keer rr.e". de vc 'föllige rneöezeggerí<d-ap? en e'én kee'r met de
VDOrzmeï 'hn de MR. 'Ï'ijöei'ís één bijeenkümst heüten het bestuUr en de medezeggenscTha psThad rriÉ
e'.kaar ge!,prOkeïl öVer de CDrönanjd en V,'aï dat Vraägt Van een S(hDOl alS heï Isendccí- %"let 'CJe
aír:ïlrallïge díre«:.ïe ataü het Isendcorn íS gedureüce het veÏlagjaar tïvee keeÏ vergadem. Tí:dens ëen iiarí
deze bí3een'kornSïeïi Zíjn de ".hema's strateg'isch perSDneelsÖeleíd, het rieavie oïderi"ú'i3scr»ncegt en
hcïa..íe.ïr?g aan de orde @easeesï.

!i'Veíkgeversc?hap t.a.v. dageiëjks bestuurder
De CaCl be',UUrderS 2ül8 IS Dp de dBgelíjkS beStfüJmer "?lTl föepassíng. Daa?ee zi,iri de
arryïdsvcorwaaÏder. voor de dagelijks besïuuíír geborgo.

Klankbom. advÍseren en toezÍcht

In de verga?nngen 'IJan he'f algenleen 5e'Stullï kWBmen Cíe nOï?le tüe2jCjlí- er adV'íeSÏaken teïl
aanzien !9n het be!eíC! Varl de beStuL;roer Aan C.e Crde. Hef ï?2í(h? Wa!, ZöV!e{ genC'fö Op ?Ï rret r&aa
eü daad bí3staan van de beStuurde-. als op het hc üöeÏi Varo tCe2icht ?ü de ?levirag iBn vÏetïelí5ke
ve@Iicmtingerí, íecÏtí.atige l'í!'TíVer'Jíng en rechtrnaÏige besteding v'an mídde:en- Tbvee leden van het
algemeen be;tUUr VOerderl i.ri juli een funCjonerir:g!;ge!,prek rnel de (I?lgelíjkS beStlurder- M'aandeii).ks v
er een MOOngaríg!,geSpreK tUSSeïl dle VCR.ÏZi:te.T 4n het algeTnt!e'n beStuur er. de dag!!i,'kS beSttlllïdeï.

Tl2oens de a!ger'nene 5eS:uul';Ve%?aderingen ;'ijn de volgende Ondeïveípen te'll n'iinste eeTlmaB0 ?lan Ce
CrCleieWeeSt:

Se)'??oülplan. 2í)18-2022
A.aribestedíngvan leermiüejelen
ForrÏianep(an 2020-'!ü21
3aarúeïslag 2ö49
Begroti.rig 12Ü2ü9 eíal nlee'jarerbegrC)':ir!g 2ü2C'-2C22
VooÏgaÏg riieü'w or.der,ví3sconcep:
IíÏterne orgarismiestn-ctuür (rnaÏagementi
KCerS ISend(-Dnn !aÖ()a. de tCe <OrnSÏ / ISe íldÖ(MTI Irí ae -'egiC) i" 'Qerkerl'nerí m ogelí3ke
samen'ííierkingsvcmerí
Huisye-Thng en Ïi.a=erplaÏ gemeenze ,/ RPCi
PerSDnele zaken

Finaricële ontwikkelíngen t. C). J. begrot'ng, samerwveïkïr:g meï CA8ü, kad«r.ciÏa
Geyolgen C-rDrla'Crl'ÁS VOOr ret C 'aí(!epy!ii's VCíDr O. ?l- e+nde:<arnen-esultaten 2C n!:?r eindexamens
Leerlinger?aantallen er, or,'xikkeliÏger m-b.: krimp iq de regio
Ze?feval üatíe, waarbij he: eiger" funaioÏeïen bestüür in besprokeü
Zo?ersd oo}I/Len teschoo í
Ifafflteile; W':4T

E'Jaluafíe prO(eS/ Öenoernín"e aCCcJnfö'it en herberl'-e'Ten Van de acccuría'nf íS f'an%!ífge de
paÏdemíe uitgestefö naar volgend kalender:aar. 'vVel is gesp-oken over heÏ proces varí de imerírn- en
eiride :.aarcontÏc?:e er de geCö»'taleerC4e 5evinH'ir?ge'l en op'*'olging híeTh'an?

R- H-G-M. Blö!Ïl, voorziffer bestucr
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2.1 Wat willen we rÏet ons onderwi-.s oereíker ?

Missie en Ásë
Het 15ent!ciöïn Cül lege bieí ían leerlíÏgen uit óe regÏO Zutphen een degelíjke er:. uítdigende op'.eidfög.
OnZe leerllrien ve!alaterl de SChöö'! bi.rinen de daaíc or gestelde íenÏlijn ríleÏ eerTh íjíplonía alS zeíf!;fandig
deríkeríje eü handeler?de personeÏ met een internfüíoÏa)e orièmatíe.
Leerlingen worden daaüee dccÏ oris caders? optirnaal voa?reid op de uítdagingeÏ yari de
'veranderende sarríeÏleviüg- Onze :eedínge'ï cntWikkelen Zídl föt #rant's'JOOr«ieïijke 'XJereldb'.lrgerS rnet
eeü cpen blík na?aí de ïc+ekürr?Ï? Wij leren leerlinger. 'i*rbindíÏgen ':e zceken en ieggen in een
Ve'nlrl€íereJ:e Sanler!le%ljs'. Seí 'Ser.dCCnJ legÏ een ste'í'ige 5aSíS wtkl-..i'andaan leeJíngen zel"verzekerd,,
í?et oog v«xïï de ar.deï en vc or de orÏgeying süccesvoi de 'iiereld ir? kunner-

In Det Sïategísttí beleííplThü iS voöí de penCt!e 2028-2C)22 0n2e ffliSSíe, !'iSíe en identitéí? 'í!StHelegd?
In net kOrt kömt het öp he VONgerde ríeer. Orize visíe cp rx'ïdervJïiS íS gebasee'ro Op úrïe pïi!erS :
Wetery (didacÏíek :- íeren leÏer.
'*%'ormte ;pedagogiek) - lerer. {e:oeÏ
%Vorxrde ;ethíek: - leít-n kïezer?

AIS it5eWite'it St'?íen We de pe{iCde 2018-2ü22 un tlat V/íi het [sendaorn 'áen en omvíiíkkelen aís
were:dschrx,I. Vo«,ï díe identjteit gebriiiiery vie rle dríe i's: lüspPeren, Irir.üveÏen, IntemaÏionaliseaen.
ffr:spirereü: een lererde omgeiiin5
fnnozreren rieuivsgieÏíg r.aar bÏeóeeÏïrigerí
.'nterf:CitiOnaiiSerer. : S(fiCöl alS cïder,lee: '*'an een r.e"Nerk

S ' e d. n' e 'l ' ?i 2 C '? g e n 'W 'ö ö r d e S C h 0 0 "= l' n d e W e ' e ' d e Th b e W e ' e ' d l' I? ?' 5 C h C C I-

AIS kathO!íek-€t.riSte{ijke SCP?OO' Ste!ien 'íVlJ perSOneel en ieera'+ngel' m Sföat iceaíen te Dí'lTWïkk.elen die
Äe5aseerd 2ijíl Op de katMclíe<e tThdjtie. AÏS C'at samen kan, dOerl 'Ne het niet a:{een. We gaan uit Van:
Resp?ect voür de ar.dere.rï
Eerlpkhejd, rechrï.rm:zrdlgheid. openheid
Gemeenschapszrv erï solidariteit
MaatSChappe)',rke be'jÖkkenheid e.rl burgerSChCïp
.PleSpeCrV(:Iih' Omg(lng !?'!'t de aOrde en de nr!tu«Jr

2.2 [)e am5í'fíes 'V3'n .iÏef Iser C.'OOría)

Ir. het föategjsch beleit!Splaï líjr'í VOOT ;'eS kemambföeS S7Tate@4Cr.e (!oelen fö intlicatcren DmSChreVen-
Heai nr aÏegisíjl Öeleídspl ThïÏ íS een «3rlC3erdee ! 'Man heï schcol.plan 20'a- 8-2022 en leru", le víríden O'O de
'*íiebsite.

1. KlíJamëíf:]"lefn:IefüfieDnde{'WíjSCOr?Cept
1- Jitöa*"'end OT.ders'JljS Vöör elke íeeríiïee: aantrekk.eli)ke, am{:iítieuze, .eioede en eíger ïljíe SG"l00í-
S? Eigentijds onderwi,'s, rÏodeme 'í"00r2íer:ír?gen- cüíricu!um vomgegeverï: 'ííancít 'eerdoelen: ICT

speelt een cruciale aOl ín hel !eerprO€eS-
4- aredevoíingvahalleieerliügen:onscurriculiimdoetrechtaaíidedne'vV'siweïen,warrr?ÏeeÏ

ívaardeÏ)-
5? partnerschapir.üe'.egjo'.hetlsenocc?íieefteenactieveroíiroeieterpo-'.'cen

ve'voïgr»ríaent.lï}S en particípeerï ruírn ir: rriaatschappelijke prDleüerí-
6- Persoïeel ín positíe ir eerí leren'de a'rga'ïíSBtie: ky?liteg vaar%hede"í e'i perSCönli)k

leiderschap vaÏ ae íedeaiíerkeís zijn ge5ntezreetd in HFd'í:-beleid-

Cl
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A{s mXssÏoÏ sÏateí.erít gan ThieÏ mdervïlsccr.cepÏ (NCiC ) hebber. we P.s or.de'rsïaande opgesteld :
Op het rserïaoorn bereSden vríe «ïïze ieerlingen » or op een snel veranderende samemev:üg woar:n veei
Fnforrnrme,. =reeI keuzes eü rnogelijkh eden beschikbüar zijn. Drmrtoür is een on&rmeken& en kriúsche
houdfng nodig en een anders !eïerïde IeerHr,g- De on ders 4erende Isendoorn-Ï'eerling fs ín belangrijkere
Tnüte Zdf Ve rantkVOOrdelijk V{»Or4rl Ieïer! e«: perSOOníijke Cmth'ikkeíirlg fQ kOrnt öp een d:!per rl»emj Varl
íe re n. Dele teerllng »Verkt be WuSt en m et pkeZÏer a Cln ef n gOede Te-"0'De Tn tt 2U7)' 077;(]eVÏn(i. 0 ff) hjeraan
reCtlt Te d'Den tlebben (JOCerlten en me(ieWerk4!rS Van het íSerAÖClm Wmen gekOZën Om het Önden!QS te
InfiOVeren? We M4óen grOeler: nOür önde rlV'jS d? (I anSlulT blj de! hui?dj4e erl fCh'kOrnStlge hhereíd !"Cl71 €»nZe
) eí! ry'Írl g efl -

DDO'. de coíor:apandarnie hebbe!' k'e tDt rnaart 202!J Verder kunnen !Veíke'aí aar! de impleíne?tte 'Jan
het nleUVMe DrldeT'VJïlSCDnCept- N?I de IDCkCk)'*Ví'l !lt'bben 'Ne 5et o'n(jerWjis a'fWi-"eleïl d ön)ine De Cp
S(hC Dl !ïöoeten geVen- De perit)de íiaaí :€): juli Zíjn de leSSer V(XIT!'fünelijk Dnline'segeVeTl ín ee'n
leïsrcosteï van 50 mföhter.. De "vÏy,koÏeride' xïïla ín de rnídaag heober vse bíj de geöeelteiijke
'neíopeníng ÏQeZe{ VCer leiactíviteiteú öp SChööl eri d?lar5:Jne!Ï-

Door de eruaring met iCT is de ornscúaxeliÏg naar cÏline lessen vfö Zoow. úeei sc+epel yerlopen- Met een
heÏkeííba'eiï rccster hebber vie 20 gOed a 15 da t gí'ng hel onderhils vDrnl gegel'el'L
Tevreoenheídsmetíngen c'iaer üOCenten, leerl írger. en OuderS geyeï aaTh oat w In deze Cngekende
sítua'Ïe enn ges'.aagd zijn het Oïïúer'Ní jsleerproces zcvee; ricgelijk cp garig le hcuden. 'vVe Fíer,beT
dTharVDO'? '-'eel pcsíÏíeve feedt)?}Ck cn'ï%'angerí?

D e Ve rde 'e ?0 'ntl'J ik.«el íng !' a n P ?eÏ ííe L 'íVe O !"l C!e r :VI3 SConCe pt' !r .'ee ft Wel ve rtrag íng op gel op e ri. ?k v B Ïaf
augus':us t-ebberi we d«x»r tie bli,vende írnpact íian het corcr':avirus anden iesgege*íen dan we cns
h?idderl vCDrgeSte d. JODr gïCte afíí2ig"ieid V'an dOcenïen erl leeílíngen iS er Dp een F'l'!rïúe ffianier
iesgegeioen- 'De 'eerliÏgen vülgen de les afo,visselend iri het Ickaa{ of thuis.

2.3 0ndervví)skwali;eit
OCk Wat betreft de onae'rí'íííJSkvJa.l'teh hietEen We «Joor de corcn.apanüamë nl{!f gerneterí Ïrez d'e
bekende meetir:StïUme{'Iten. In 2Cl2C heeft eí geen Ceïití'aal e/.anler p{aatSgeyoÏ?Clen en hebben we ter:
al':ematíef bevordeïíngspracedure gevolgd.

Ee!"l nieuW eler.ent in cns kí}i'aliteitSbeleid rleeft plaahgevondeÏ. ín maBrt irsDg V€lCí dí!" ICKkdDWrijl alS
Cï.deïdeel vtn de Oit%'Jikkeling V3n het Kw?l;iïeit 'd3n de leSSerl iS er een ífüel'ne 71 uCit leSk!Vfüíïeiï
ie'Ï'Jee';t. Eeü gÏCep Var. fWaalf collega's heet. i!'l :weetallen met de ;)igitale TCöl OndeN!í:Sk!Valiteif
I:'On die dag xesSen ceZC€ aÏt en öeC Ordee:d. Daaruú Ïs eeri schc ols?Ï uí: ycortgekoíen öie cp elx
críde-.deel 'iíaÏ de le+ een store rïaar- r)eze score hebben we geísogt?n en veíonden aan eeü geauerxne
cMvikke!iríg.

Dít bee!d ïs bespÏükeÏ met het dcce:itenïeam., medezeggerísct'apsraad en be?ür- Daaruiï is eer olaü
Van aanp'ak v'ooïtgekomen die ZíCtlttíäaa maakt 'ívelke (:föv!Ikkeljng 'NÏ3 naS'CeUen de kCïende i'arerl
Th.4eoe dooÏ deze aanpa< üeet de ïrÏscectïe ín aüril vía een onlirie bezoek besíoten orn de
herSfe{CpdraCmen die 'iaocíkWal'nen uíÏ heí yíeïjaarlíj:ks .inspectiebezoek ín 2LI19 posítie'.. te beoordelen-
Da'a{Tnee 5Cöön het l!,endoorn Cg alle dDör i'rispeaie genleteri k'!Va!ïttttSCrneri?l ee(1 VDlÖCende-
'rlÏerOn';5eÏ StaaÏ. 'sjei de vyjallteit opbrer.?gsten. ZOa.'ls díe Ïn de verarï'tziocföÏngStC ol SChC;en op d'e kaart
svoader. verweld. Vocr Set 'aaï 202C a,víj*en üe üenchírarkgegevt-ns wel a! dí:.or rie bijzcndere
öfflStand{gheden N?lar OnS Onde'Wi:S 2iCh in beV'lndt.

10
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De doorStro()mresuíafü!') V&f: h.et ISenüt)0 'Ï ZÏl ri CíCík in 20F) u?ekendi De re+uitatef'í Zit"-ef'!
ïuimschcüts bcaíeí'í t:e iÏspeöenorrnen en de larídeli,ke vergeli3kingsö)fers.

Hieronír « doomroom in de onrlerbcuw o*iergeleker. íet de föspectiena'ü (dííejaars geíidmkJe)-
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F'l'ÏerO'neeï Oe' dDOrntO0? lÏi de 'tDVe!"IbouaíV vergelekeri met de íT'SpeCtíenorrn l'döejaars ge?idde{de)-
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?.?i'i?.-Iü»! ThA

Irl@O«lï51QüD:m '!::O' aQ2@ 2ChrlCl

De ;Jtt!,íageTi V!i'Th óe ïevïeöeï'ïheíd!,o!ífienoekeTí CV:.er ïeerlïrigen elTh DLde! Worten ínel óe beïreffe{ït:e
afdelirgsieiders besü-oker'i. Zij refleaereü Ïes %.n tearaí op de docr leerlingen en oudeïs bencemde
aandachtsp:J'Ïten- Velígeleke?íí ïYÏet':arlde:j:ke ClJferS Z}ir de íevreden+leidscíJfers Cp nh'eau.
Hoe ïevreden zijn leerlingen r>ver ae schocl írí 2Di9-2020?
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De tewedenheidsmetir.g OTl'f!er ï5e (L;derS Vaf! kföS 1 er!. klaS :' laat ee!1 hele nlCDïe SCöïe úeri-

F(,í)
1
l

.1

? SföoR 'A?'%iliUÏ(%amDp

2.4 líi'feí-riafíor aíiser'í'ng
Irbterria'ÏonalíseÏen ïs een yan de arXe orííschíeven íöentíteiten en daarrnee een heel belangÏijk
oriderdeel vsn ons ondeniyij=.pragrarííma. Orr onze leerlírígen de kaüs Ïe gever? ziítí te onÏv.iíkkelen ÏoÏ
verantw'oordelijke weÏeldburger= met een open blik ríaar de toekcrnsï, biederí we ze in 'aUe leeriareü de
ge'legeqhem kerinis Ïe rííaken met aíidere lanaeh, talen erí cvltvreri.
In het tiíveetaiíg cÏoerúi3s (wa'vo, havo en vvio) 15 het een cnüeraee. van heÏ (les)pío(rarrima- sïervocr
bieCíerí We t!e leerlingeTl 5uitenlandse Ïeizen, íJltWisSeíi:r'?gen en WOrk eRper ür.CeS aalal Irí aileílei
prO',e«:1eri Weíen leerliYígen aíln !'Jn aiereídüürgersclaap. nit vornit een belar.grJk: onde'?eel V?n de
k'íVaíiïeít!;CöTlt'Ölë eTl Cerfíficeííng V'an Mt tV,!eeïalig önden/í'íl S. Een ar'.dere eïS iS (föt Vie dt! leeílingeí.
van t.et wieetahg onderivíjs naar een haog üivea v varí ceheersir.z vaü de Erígelse taal oÏerïgen. Peï
Ise:ít!ooÏü heeft de ffauis van eer senio- ffc-schocl.

Sl$ iínmefüíeon(lení!iis 'JOOT Enge'lS en het tCepaS!íen Van voe{'föal-C!oeltaial bíj de andere moderüe
Vreenlde 'fflien, 2Ör geï'ï '*Je VO«X een (t?lal'lVOOrSClrOng Van ör'iZe :eeriíngerí Cp Thef TnbO, h50 e n t-e'
mÏÏverSÏ'ïett- Me't t%el AAalglía-exa)'Ïen (ma'dÖ), heÏ Intema'eíonal BaccüíareaÏe eXanïen (Th.a%'ö tn l'lVö) VDOr
Engels kornt de beheeí;íng van úe Engelse taal op eeri zeer laoog (near naÏive) níaiíeah. Vcor DuiÏs
IGöeïhe) en Fl"an.5 (DELF', kunríeÏi leerlínge J officiele, en dCsJ ele Dtí'3e en FïmrlSe overheíd erker üe,
taaldiplomaas behalen.
Ock vocÏ de üiet-'u:eetalige leerliÏgeri ïs er een iÏtematior?a!iseringsprogramrna. V:e üebben ae aübi:ie
dat elke leerling íY{eedoet Baíí een uitwísselir.gspíogrsíma- )aarnaast 2ijn er pr03eCïefi erl ïel.Zeü die
ieer:irigen de gelegeÏteía bïeür kenÏis te neíen van versChillerde {Eurcpese) landeri, ta.?en en
cül'füren-

HeÏ Isem:'oo'Ï partiöpeen a{s oríërita'ïesc)'iool iÏ het Jne=cü scholer:rieföerk.
Door de coíoriapandarníe heöben we iri het schcoljaar 2019-2020 'ang niet alle
inteïr.ationaliserir?gsactia.iiÏeíten kunÏer laÏen plaats'.'inden? Er iS gebrlliK geí'naakt !9n de mogeli:kheid
cm aÏiine alte"natieven un Ïe vier;cen- De ervarïrig leert echïer üat de chline acÏíyiteiïen wa: betreft
XeerOpb'engSteri nleï gOed yergejjkbaar Zíin met Werkel5ke ínteïr.aticraliserir.gsaöviteiten.

Ir! de föekonlSt Z?l! Üe ingezetÏe kí)e!'5 2CaiS híeltloVer) beschreVen aNOrdell ïoortgeZet.

2.5 Sarr,enwerkingsverbaridei'i
Samenv:erkingsverband Zutphen
SïichÏíng Isendoor'Ï rÏiaakt o:idemee! uit van de vereníging Sarneriweíir?gsverband regiü Zutphen
íStatutair geve5tigd :e Zutph.erí). Van dn samenWeAirigS'.!eíbahd i5 de F.eer E. Ltltteke Si?lThd5 mei. 2D15
VrK-"T'?er. Cp 23 meí 2C'13 21JYl. de S':arJten Va n S'i'í"a' ïe"I, ö Zföphen 'nsïgesteíd- Er IS (SVeaer(:Irn:l gekoze!'l
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vocï eeïi vererigÏrïgsstïïmíur. zcba: alle leden van het sameüwerkíqsverbarsxA gelíjkwaamig «unqen
paffiaperers. De .governance is Herezeld via scheiding bestuor eü taezícht-
Hfö sarïeTwlMr.fSverbWid Zutph!n heeft een fíkse t+e2uínígingSöpdraCht D-a- r4öCïT de lantlelíj<e
verever:íng- Hierdoc?r kcmt vücral de prevenïie'bae ondeÏteuüíng op de sö.olen ondeí d'ruk te staan- Eeri
taskgrcep aííanuit de lederivergaínng heefÏ ín deceí ber 2CQD een eind'rappürmge gepresenteerd
'Veranf*'úOOrdelï3k en VerboÏtíen'? [n dele {'?lppDr:age ÏS een nieu%'ie kOen beSCF.ï4'.'en die g?lat lej(!en tfö
een zowe] ínhoude!íik a.is financml een gezc?ríd samenvieïkjngsverband-

Het samerwierku"gsveïbantl vverkt op a;le niveaus aan passend ondeïviNis- Va riuí een gezamen lï,'ke vïsïe
ÏS er ee'l 5nlr Üa'Brú Vö«-T d'.e öa!+lSOnüerSfeljnín," l !'l het voürtgezef cnöer*vi3s iVC)'; en h.ef 'V"üOnge2et
Speciaal OfiCervi3s (%aSü', Vastgesteld ret als ui'ïgljígSpu'ít t4n ';terke ba5i5 CQ de SCÄööl? De
cr,deÏeuÏííígsprc.fieleÏ peÏ schcol Ïi;r? klaar, warbij elke school eeíi jaaÏlij«e ontiiikkelager.da heeft
opgeste.'d ö!Ï} de a!geSprOkerl k'ljameíï %'an de baszonde'?.>ieuníng le íeaiiseÏeÏ.
Er iS een VCmJ Van oníï!'MijS(índfütellníng OrítWi(kekl, !Vaar5iJ n'íet de expe{'tiSe 'Janulï het VSO.
geburídeld iTí SÏeu'ÏpunteTí öp dë sChCie'n, een toe:iií3zingsroute iS í;'astgesïe{d. vo '!!r'. VS'a) vierken '?naf
begin 2fü3 sarner in alle öe;tíígrlíjke en u:ihioerende overleggen va n Piet S'f.'V regío Zmpt.eri- Het
Sarnenweïkírisveïbard weïh intensief Samen met het !i'aüen'iverkingsver5and regio ZJtphen prVnaír
Cr.deTívíj5 (PO) ussel-Berkei, rnet síerSdllllera:le keleripamerS er met tle í,fif geïTIeeMer Zatphen,
BfümrlleÏí BroÏekhcrst, RheG'en e'Tí Rozendaal. Daamaast is er een ínÏerisíe've s'aieriweÏkíríg met de
gerreerlerí Lochern eü ncesburg?

De vÏeÏ ZUtpPerase SChC :en Zijrí Sínd5 meí 2í-17 Samen m'!'t de Högesc!ieDI A?heí'n %ï';rrïegerí '('HAN ; en de
R a ú b C 'J a U n ?' " e ía?' Te n N I J m {- g e "y ( R aJ ) '? n " O'p l e }' aÍ n ff= S-)' ú ? ()':' : l' n üp rÏ C h fl' n y'?- A í S ö p 'Ï e l' d 'Ä%S 5 Ch C t) l í5' h e t
VO(.tgeZe: Cr.&rWijS 'líTh Zu tpheri meer in CJe ge;eger:heid Dm S'füdenten ïe í!altereSSeren aJDDr teï
ZUtpPe=Se Or?den'J{is (en vaameifsprekend VDörai het cndeföíjs öp t'ieï ISe!'lúOC'f'íjl. Dla'n?lasï +íebben ',Ve
de @elegenP.eïr:I CTm ae denk- eri dacRjkra(tít tían de ír:stitpter. e!"l S?udenteï iTh te Zetter Ví)o- €TZe
CT.ae'vJ5S{füridlge onrí.'víkkeling. Maar niet in ae laaïSte plaats i5 het opleíden Ilan nleuí!!e docenten een
uiting yan een aierende Dmgev4üg'- Niet alieen studenten leren, maar ook alS %'verkplekbe,eleïder leer je
veei var het opíeidingmaject daÏ vie gaan vomgeven.
Bfönen de Opleidingsschacl ZuÏpheÏ women »udeiiten ír'í eeü rijke eri dí*íerse leerorngeíging aoor
scholeÏ en ínstituÏer. sarnerí cpgeleid tot innava'üeve, c-eatieve en ondememende docenteÏ die in
txetekenïsicl lerer vocmlureüd actue:e ünrívikke'linger verbïnder rre= or,twí%kelingen in de reg'o.
Or,leídíngsscíool Zutphen is nieÏ aileerí eer. leerciÏigeving vooï stu.ienten, níaar oox voor de
!)ienapleköegeleideÏ, SChü0föGíieideí5, iristitüutsapleide-. s, St21rtendei'erVaÏer. ('?k)a?eníen en
leidinggevendeü die ín de gelegenheíd woÏderi geste d zicta. 'yerúer} te prcfessícra)iseren.

Hs orír;vikkeiplar. ís ge"aseerd op 2yler piJers:
1- Samen:ereÏenontwíkíe:eÏ

2- Sarneü oenutÏer. en versterkeü yaÏ de riike en aïsieüe leeromge:ing
3- Same'!'l CnfWíkkelen In eerl regíonale CClnfe:)f
4? .Samen cntvíe5er. van betekenisi.ícl en i.iakoveröjgend oÏder'.vijs

Bij de :)píeidingsschcol hcort ook een suosidiebedrag vtariee ssie ïenmiÏste vcor ae kornen:le dríe
Jaar beffökken COI lega': íets !:'eter kun!"len facilitereÏ. liVe Zi;n hee! tlllJ r'le: de2e (Y«enn Ing en ae
ïogelijkhed5 die de Dpíeidíng5ScThOC: '!CDr On2e Sr.hCDl, íaa- cck UC<2r tet Vocrt!qeLel r.rderWij5 iT:
ZMpher. @aaZ Gplesleren- k'í het SCha)13a?!r 2020-202Z !í'erWaChteri We de accre.ditatie 2 voltoClíe!1 en ZC)
va.Ï een aspírarít-opl'eí.t:íngsschccl eeri erk.er.ae Opl ei'Ciina"' SSChCiO'l te vi0'. der?

MOREÏ?JE

Met zes co:lega-bes'?uren m gestaí rnet de ycrrning iÍan een netví'erkorgaÏísatie t! üRENE- Hieíor.der
smat rneer ïrrfo'r«úe cver deze netvierkorgaraïsaúe.
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De a anlemíng- Op ?e schclen komt de komence 3aren op dïverse be eids'ierreinen yeei af. Thez 's
zaals veÏdere proTesácraHserwH, verbeterir.g kyialiteiï exarníneríng, on'úr;vijsontwíkkeiing, krírr»p,
tekört aan dC[föten, !lemeíe digölisenr.g en bedríjfskuntlíge ontívikkeímgen staan hüag op de agenda?
OCk de 5effük'ken S'd!Dlen, díe all.en beS?UrlÏ)ke e'e'npmerS 21Jn, Zleïl ;íí 'j'a: Or 'de2e uídagíngen gesteld-
E)'í anderS ú?lT) bÏi grote '!?€)Ol(leSture'l beSCn.í kken de rn'!'!!Sfe SChDÏeíl r}íef () ffi'?r' eeiri t?u.ursburea %]'-
Tegelijke'mjd hechfön aÏvÏj aan Drí;!e 2elfffandigheid, dÏe öÖk Veei VCIC?elerl bíem- SamenWerkeíl ;'On(jer
besÏuí.írlijke schaalveqrotíng kar'i echteÏ cp r3ïverse manieren- :.n ravclgir.g 'an de OR[üN-schülen ín het
zí.íiden var NederlaÏd' heett een aan'pl scho!en daarom ce sa rneüweííüg gezccht cm elkaaÏ cp dïverse
tíeleidsteíeínen te ondeïsteuneÏ..

Het gaat cm ae vo Igende sóoo:besÏuren :
2- Fr;aüs Etxkamp [De Vríje Sca'iülen, Iccatie Zutphen}
2. Antcíneffe'v'larËsinJPallasAtheneíEde:
3. JosephieBïefelü(MarníxColege,Ede)
4. Stel!a Efdé (Paútariin Wageninger;, Rhene!'I en Kesteren)
5- Gabn.'.v'laessenl:iorenivee<C.ollege,Dooríyerth)
6? Er.vin Lurteke l[seÏdoom Co!íege, 'Warnsveldl
7. '!'lirjaíiBunï(HefRhederlsíDíereneÏRo;'endaal)

Deze sc+,oien kunneri elkaar bereiken dcor eer. reisafstaríd vcoÏ rriinder dan t'én uuÏ.

De vorí'n. 'lVe Febben ,gekCrZen (Mï. S&rnen të aserken a 15 eeT, netwerk'van SCThClen. He: gaa? Om F.et 5ij
e,'kaar k)'enge'n %?m nííerlSen Op dl'k'erSe thema's, nlet oni de !!Ornl- Cenïföal daarbi,' staat daï het geerl
fie'?erk Van t)eStuurdeí!, mCet 2íjn, maar eerí reï'Nerk W?lar':in dfüer!,e ?pen 'Jan medeWerker5 elkaar
k(In!'len 'vínden V?lí'luí een geza{'neplí3ke behOe!te 4.m Var. e:<Bar Ïe leíej'l en elkaar te heï'@en. VJe gaan
sarneíí cp weg en kiezeri Ïocor eeü org'amïsdne aaipak. Eerst rnaar eers Hewoon aar. de slag rnet een
aantal thewaas. De bestuuíders kornen dít schoc:jaar een aaríïal keaer. öij el kaar DÏYí de iíaor'ïgaÏg Ïe
beSpreke'a'l.

De the?8'S- [:e SChCieíl he'bben de í'nterltie Om. nauW sar'len te gaan V*e!'ker Dp %'e'.schillende gebíedeTl;
'!an onderííiíj.scnrwikkelfög tot bedr'ijfsííoeríng, Wa?lïDnde 'IR- :%? VO@ï«:3e{erl Vari 20'n sarnenwerki?ríg zijr.
'dlMerS; 'b'ani een ge2affle{"I":5<e InkÖCp t«-t het deien '-"ëla'l <e?nlS eTl rogeh3k.heden ïot Ca!"?e'- e'ont!víkkel ing.
Ir'. =chcoljaar 2fü9-2Ü20 Wílleï aWe de S8 í'nenï?Jerkïr.aa St:arteTl met aauele ünderWerpen,'ttíema'5 WaM
We, in sameüwerÏÏr.g mel anderen, relatief s.nel en makmelijk de rneerwaarde y'an zien (en ervarerí',.. 'iVe
denkeÏ dan aan HR en aan píofessionalisenng yan isc%.ol )e:<arnerís- Híerbí3 be=re<ken ase de
des'.etrefferïde rnedewerkers »rí de deeinemende scholen.

2.6 0ma:v(kkeiing leerlíngenaar.taílen
Op? het '.sendocm Ccllege vioïdev voca de begrctïüg eri het foüatieplaÏ de prcgnoses bían de gemeeríte
i'UTpher.,'p'eüruíkt. In 2'ül7 hee.ff het :SendoCn'! In San'ienVíier.king :laiie't de COI leg'a-scThc:e"l uÏl de regÏ0
L'Utpher. een 'eigen' prognose e"'ernaam- Het 'VerSChíl 15 'dat We de instroom-, dooístrccm- en
alwoomafter= zelf tieíekenen cü daaïrïee óe graei o' aTharrie Vari heï aantal ieeÏiingen te voorspeilen.
De kürner?de jaÏer: zullen beíde prí,gríoses vúoÏderi gebrvik':.
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De prograosecÏifers laten een (geleícelijke) teruglaop van heï aantal leeriirigen op heï Iseïïdocïa Ccllege
zien- !'v'leÏ oit gegeven svcrden op yerschi:lende gebieden íamregelen geioírieÏ. Derik daartíj aan
WersÁr4SaCuïtemen, Stïategische peíscÏeelsplannír?g en t('aïame flexite:e in2et peüoY'leel fö tíeï
nieiíive onderwijsconcept

Híeroncer Staaí de Werkeií Jke €51eïS (:)ron: Sóoler Dp de kaaff)

2.7 Risíco'= er beleidsvoorrie:íens

In «Je ïegïO Zutphen Ï.S Sp"ake'J?l!i beVDl kingskrím,..-- Het dcel is cm met een UiïCiagentj, kWalitBtie'f en
vernieuaivend onder.vijsaanbcd een ?ogeÏ percenföge 'iaü de leerlingen üit he= voedin.gsgebied aaü OílS
te binder-

H e: Isendoo-'al =aat vcor eeP aanscMerpim4; %í?ln. het prC fíe!. VClcr de eigeri: sch.ool, rraar ock Vö4:»r het
CndeT'JÏ3S i?rí de reg'ÏC. 'let :serídcarn paÏiapeerï acti?ef ín de Sanlen'NerkXrig (2n'i r'ïiel de collega-scholen
een tíÏe'r: palet" ?n Ondenui3S'. ln de reglD n"-ogeli3k. :e n"lake!1- D e aans Cherpíng Va n het p?rofiel heeft een
plek íÏ hetstíategisch celeidsplan 2fü8-2D22?

Ir. 20S8 is de scholerísi'.uatie ín ZuÏpheÏ íngriipend gewíjzigd. Het '3aííüaíius Caliege is 0pgeg'aar: iÏ de
sdíaleügroep AchÏerhícek I/O- tí':e= ingarig varí scnooljaar 2019-2020 zijü -" rsee nieuwe schcler.
Cr?í':Vlkkeïd: ílef El%'anÏ L!'ceLlríí en heÏ KOÏnpaar Cü{lege. De komg avan ae t!!!e'e nleuVi'e schülen ;"Cr,"t
vocr verar.dering in !eerlïr?genstïomen- av'le: de reüoren van de scPolerí van VCi wordeí'i geregeld
gesproken over de profie'en van de sóool- Doe: is om +íet zgri. '?rede palet yan schoc ?profieíen ïe
hantíhayeü en daardcar te komer. tct een meer evenív'ic'itige sareid'ing ïían de leerlmgeü over de
verschilleüce schc:eÏ.
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Ol-IC-2020 1750. 1753

ül-iC'2Cl2S 16El: i77)

Ol-1>2C22 165D 1690

ül-1:)'-2023 1658

21:í-

; :ThÜ ;í7.'l 1,%55 - 1,!@

l -ii ...

»aú xciu) xcs)xaso >o:ïo».ast

l
&



Bestuursverslag

M

) , isendoorncoltege«

,))

OfüierWíjSkivaiiiteit iS ffuCí3a{, ïiet in P,eï minSt V()Or fü!t ífi'lagD !'an :de '-dalö Dl- Bij !'let ont!vikkel{fü avan
het üÏe'me onde-vsíjstoÏcept ís heï borgen van h kwaltten op üucía]e piirÏer. als d ooÏrocm et':
examenresultaten eeÏ'i be!angrijk u'ítgangspunt-

De í.aatschappij DrÈh'íkke!1 2íCn !?eetls meer tüt een neTWeírnaatSChappíj? HeI IsenCk)o'm ka!'l daardcor
geeü 'eilamj" ivorden iÏ de reglo- 'í%íe zceken actief r»aÏ samen'iveróügspartrers üm zo eer. íeenvaade
'!öCï cnze leerljngen en oüs onderivijs te behalen-

2.8 Tüelaíírgsbeleíö
Ie(:eíe leeT'ílng dle VOIC!Deï 'aan 'de íueffel ijke ver5Ste n Cim íce'geiaÏen te 'NOrde"i «S WelkC 'T! öp het
Isenüooi College-

2.9 0nderzoek eri oni'ívíax«elír.[
g

Heï ISeníiOöTi 'CJ)Ilege veïTKhí geen WerkZaarï'nea5"? C'p F?e'; gebíed Vaü C'JCef'2Dek en ontWik(elíï'igi

2.:10 '<'lac'h'ter.

Hel I!;e:'ídoüï CGllege hee'Tt in 2020 Vij'f kiachter? Cifituangen ter'. aarl'jen Var de'reehtspositioÏele pasitie
'Jari een "r.edeWerkeï, Ïen aan21en Van ÏOetSll"ig en Ïen aan!'íea'l 'Ja'n heí OnderVJjlS In COïCüatlJ'J. Dele
kl'attiter: ziin afgeharideld ir. 2D2ü'-
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3. Personeel

3.1 Saírieï'is:elling persoüeel
H ieroÏ?r 'JO!ffl een kCrte analyse Van de leeföjdSCpbCluW í.oan het per'.Cnee?lSbestand varí het ír+endcom
ín reguXïere baneri per 1 augustus 2020.

PeÏ 1 au[tiStt;S 202C' beS'?u hel oïOTa?al a)!mlfa! regullere öane"í öíJ heÏ Orïdeïïh'ÏJSgeVer=t: per!-Dnee!
i'.OP ,'/ affeCOe-? i:ít 109.,' fte- Dít 15 een líChte töer?a!'? f.D-íJ. het aanÏal fte een Jaar 'Cla3ní'Ooí- De tOföie
cmííane yan het ondeníiijsonde'rsteawÏd persoriee: (%)F"I ó 26,5 "te. EageíeeÏis eeÏ kleír.e tcerame-

l
l

ï
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a:'llÏ ;0"' "L 's. ' l)l;
OP}dírect* 65 77 142

OOP 15 21 36

%t0taaí 4S% 55%

' a"'X' "'0'- Ï "í'i " i

OP/directie 0,84 0,71

OOP o,ss Cl,63

m "-"" "' l«
s
s

)50 iaaí 479'íl 35%

4C, - 5ö jaa r S6!'a 36%

<40 3aaï 37"I:s 29%

**' .W'1'.1}!4 .
>SO ya'aÏ 67% 5'-%

40-50jaar 20% 33%

<40 laar 13% 10'-a
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'Naï cpyalï is öat bijna 57a ún de rnanÏelijke dücenaer?,"direr.ieleúr 50+ is- Verdeí is bíj het CP öet
aanföl vrouwen ín de leefti3dscaÏegone 4C-5C vee ' gÏoïeÏ öar. net aaÏíal rÏiar.ren ir. öeze
.'eefÏ+3ascategore. De ':eef03dscaïegone en 5íj de l"'- DLí!Ve'n, Zljn an'a'erS dan bíJ G'e ?a nnen, n':eer
geiijkmatig veröeeld-

Bíj ]"iet OOP Zijn de aantallerl 5D'+ Äij de r'lanner, en tí3 C3e 'JïöuS'Jer. nOg hcger, reSp- 67% erl 579"o. Bij de
vrouwen ïs dit per:entage we: :2% toegenomeÏ ten opzicqte iraÏ vorïg }aar.

De !"loof(jlijri VöClï de !;?n!ItegÏSChie :Ïersc+neelspl'anriir=g is in beeld gearach.: Daa:'5íj í?S pe" i'clk ge'keken
n'aar de 5eSChík5?larheíd en ínzeföa?lá'e'ía l'an döce "íten 'y'OOr de pe'7í'DCíe 2017-202 3- Daa'i t)Ij S?at C]?
ceütraa '. viaï de geprcgnosticee-de leerliígendaiíng dr:ïeÏ íet s.e iqzetbaarheid aían avs peÏoÏeel.
Duïdelï3k v;om? vooa a,velke vakken overscho'rÏen zullen «*saan en tíj 'xiel ke vakkeri eerí
persoríeel'stekoÏ. Hiercp viürden íaatrege:en genDrnen. Bij öet O'Je!'IgrOte' deel t'an de '*íakken VM.rrft C.e
ai/er!v'achte dal'ing Van de peïscr?ee!sínzet cpgevangen d?OOÏ naïuu'dijk verloop- Daa ní'nee kOrnt 'Nel de
vraag naar br:+veü '*vat da: zegx oveï de saÏ.ensïelling eü %galíteít van het personee:. Híerop viordrt
fü!lei'j (:nf'l!íkke!(J- üÖk VÏ"Jdl Cr.C]e!a.CieIt ín !Velke r«:'ate samtnwer<iÏg' rnet collega-schoten
iy oor'íí.a m. el 5k. e e n pl ne rS l n O e íeg í o '.?'. a n twoc Ïd g3 a Ï 'ie%a e n 0 p ko rn e n de pe rS'O nee I'svraag ':'kïk < en.

3.2 Generatiep.:ict
Irí 2020 ïs ges'.t r'rlet een oríínoek naar de ïnvoerïng var eer Regelíng Generat+epact. In december
2020 is hier goedkeuring aan ver!eena orÏ per 1 augustus 2021 hierrr'iee te starten. Er zijn mcgeiijk 1 7
g eÏnteresseeïde deelrieÏ.ers van 62 ,"a?lï en ö'ud&Ï.

3.3 0rganí=.aiiestrüctbi-r
Bi: 'Ïet níeu'íie oüde-ívi,' SCöriCept is r>ok dít 'aaï gewerk: aa ri r eÏ ïrr.oveïen van de besföande
crgaÏisatiestÏactuur er. Th.et paken yan een veÏie'wgd taakbe:eid-
r'e nïeu'we organísatíestuctpí.ír heeft tsaiee belangïij e kenraíerken:
1- Het managelïienffeam, ÖeSThande uit díreCïie en a=C!elirig!íleijit-rS, SïuLlff n'íe'er ge=a{'nenijk C!e

(cr,öerivijs ;ontwíkke!ingen aan?
2- In Cle SCh00l tntSföan yel'Schí!ler?de ne'f'Nerken die ffiet heldere beleidsopdrachteí'i u'it het ?iíííT

zelfsföndíg 'Cíe uítvoeí"i!'Ig erl verde'< e onfWlkÏelí{?g Dp 2Kn neí en-

Het eeï';te plfült iS 21Chtbaaí bij de üTídenv'ijskunöige aanSt':.lnr'Xg in SeCtïeS eü crítwikkelïeams.. I!'l 'let '!T
v;oïder. kaders var? beleid Despïoken en 'vasTgemeld- E}ke Ont*iÏ?kke'lgroep eii sectie' heefi eeri hn-'iio 'a!s
C€2ü'faCtperS'DO'l. Het 'S'etïeffende MT-li(í geeff de 5eleíClsonríWkke'jr}g r!IDOr en l'Fícl,ítort 'ae VOCngaüg.

De nef'lJerKell ale (Jíí kalendea'í)aa r i'oolÏVarend aan net %'Jerk ZíJTl (egaan '.
%ieealïg onderwijs o. '.aú- drie coömiüafören;
interr.aticralisering 0?]?V. mee ccördir?aÏo-. en ;

'l r'rOJeü Ba5ed Learning 0-l-V? èen cocrOínator üple+úinga,r,chc=l C.l3- ?ee CD(3rdln?ltörerí
ker:iteams: groep d:ceiten averantwoordeli3k voor begeleidíng deel avan ieerl irígen.

Bí: de arganjsatiestructuur Ïs ook de gesarekkency{cus aangepast.
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3.3 ïaa<beleU

In ji.ir,í 20Ï9 is na lange en scms ingewíkkelde discussíes een. nieuv,í 'nakbeíeíd aangenomen ria een
Sternrníng C nder heí perSDnee.' me'l (ín T%VeeCre SÏen'íronde ) I?'te'Tl mXr§'liÍarl ruírn 77"/;l i'an de
ultgeb*«:hte sterrmen-

h'í íaan 202Cí is er een üítvoerige eva{uatie g,ew,aakt op basïs van eeü ííÏagen !jst onder het geheíe
peísof'eel . De ccÏcl.usies Waren da: eí GTher 'heÏ beleíd VJel nÜg 'jV'fö Vïgen 21Jíl rnaar da'. daar geen ecme
kneipüÏ'íten zmen- Er warerí Ïog viel vra gen door begrípsveríyanaing en i.+rigen met betïeÏking tot de
m:a nier waarop het beleiü ín de pnktíjï avorm knjgt-

Beíar.gnjke bijdrage aan de oplossíng a,verú een Q&A-iijsÏ v:aafüaí a:le vrageü díe naar bo'ven kviamen nog
eeüs apar íverdeü ..iitgelegd.

I3.4 RÏSíC0"S er. bele'lC3'S'JOOrr)e'rrlell.S

Bij =eü dalend leerlíngenaanïal is {iet beiangríjk om de fiexíci'itett en oe mme Vari ïrzetbaarPeïd van r?et
personeel te veírtiogeÏ- De vúfö tV erk ec Zeke#=eiö zoïgt vccÏ een sneileíe aanspraak op vasïe
aanstellí'ïgen- VJe 'm?ule?íí peïSCüee' öm zíd. breder te bek'ïva?en. Speaale aaïdac'ht is tíier voor het
VerhCgeTl !'a{'I 'le inzetbaaföeiC; ín het t'íVeefölíg C!ï?r!Vlj5 {leSgehíen In Pet En'5elS) en de inzetbaarheid in
de zgr.. tekoíúkken.

Bíi? :=rategísche persüneelsplaÏning ïs het vcor een eenpítteí als {íet :serJcoÏn Ccl?lege öelangriik orn in
Sa!'nen'Nerkíüg rnet pa'í!lers de mobiliteíïsricgelíjk.heder. Van perSDfiee! te verhcgen- 'Ne Zíjn aaP 00k
aaief ín heaa- zceken r*aar Stlme!lVJer (jr?fS'y?l'€'neYS.

Ir: 2020 2ijn We ge5tl{t rnet net cï'tWikke:en Van een 2gn- Ge!')era'ïiepeCt- Z.C)'iVel uCOr de betrökk:en
personeelsledeÏ als de onganisatie een öödel cm de leeíliügeníja!ing cp een íüí.ovatieoge wijze
t.egernDfö te Ïredeq

3.5 Gevoerd beleíc írizake ce berieer:=ír:g Van i;itkerírigerí ra on:s!ag
Heï 15enüDClffi Coliege h0uí Zi€:h 'aan dè 'Nettelj ke 'J':J:ïrSChn'fte'n en lar.deli)ke'afspraken ííVaí belreff de
CnBlagpr ötedtjre? Híerr+i3 hC]Cü,IVSTe VerSVlJZlng naar üítkeringsiqúantíes. a'tranSmeVer6oöe'r!ángeTl eí'l
ivaar Ïoöig hegelei6íng naaÏ nïei.vÏÏe iveÏkkíiiigeri.
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4. Huisvesting en Arbo

='.1 Híisvestïng
De schcol beschï« over vïer geboui«verí- NaaÏ de Oostkaap, de Ï!Jestkaap, de Eíètakaac L, de Stadskaap
er in 2019 bíj gekcrneri- :ie Cóstkaap tiedt plaaz aan de leerlingen uí? het deïde leerjaar efi hoger,
terwtil de Wesföaap de ündertfötlV*íklasSen en ff%!V(13 e!ï 4 hui5VeSt. In de Bètakaap WCFdt mD€len'l bèt?l-
ande!'wíjS gegeí.íen, VClö{'3'l vOaÏ de !)(ivenbDuW. Dít geböusv besdjkt 0.oeï ze. ICxaleÏ en ffn
lak)Críí0nLínl. DeZe críe gebCU'!!'en lígeri n3a-'- e;icaa-.. Op eeÏ aantÏekke:5'k= píek bil ee'n n'ST]!ge
ViOOrivi5k. aaÏi '? r5nd 'var.' Wa'.rnv:e;d. :'e SfödSkaap lígt d?e aridere '?'nt ?n de' Den E'üerníe,o en
daaÏee officíeeA ír. Zutphen, üp 5 íínuteii fíetsa'Faano van de c'ber'ge gebc;íy.oen- Hier «rynjerï vooral
PBL (PÏOieC- EföSed Learníng), de kur'.Sfl'akke'n en. Naïuu'í&Ïechrííek ."'ege!íen aan úe onderbouyik'.asseÏ.
Aí de;'e Vakker mebben een 5teVige praktisChe COmpOnent Daaron'l Zii'n er twee gröte 'iveíkplaatSen
ingericht- EeT'í aeel Va!'l de Stad!:kaap !VOmt in het {Cader Van huï'vesÏi.ngsafspÏker. tíí.nen íje gemeenle
Zutphe'rí, onderveThuurd aan de ISK (Intematiar.ale S.chakelkias :.

m dit.elfüe gemeeüteliike Masterplar ünúr'!/íjSh üisvestiÏg W'Drdt tlí"gegaan Val'i grcrldig'! reruiVa'T'e
varí de Westkaap roüd 2031-203)! en tevens van heï feiÏ dat de Stads'kaap na alloop vari die íieíouwing
Ïíet langer Ïodíg zal zijn voor het ;sendocrrí? Het geb oui,v woeÏ daÏ woïderï teruggegeven aar. de
geÏneeföe.

De cverdíacm vaü het gebouvú is gepaaïd gegaaÏ met díscussie cver P.eï vereïste nii,ieau 31 NEN2767)
WaaThem het ge'DDtl%V nlet !.aclledíg voídeed- AChternOek VÜ heefï Ínmídde"I> de afgesp-.:Dk.en '-'ergOe'r5r?ffl
voca achÏers'taliig onderhotd aari het Isendc«ín overgemaak': en het }sendüom geeft bïÏvceang aar het
mríiiddels geactualiseerde meer3aren onderhovdsplaü.

Hela.as zí)n er fljdt!nS de a fí()rídíng Va r" úe cverdr5cfitSdiscussíes níeLí'!Ve getreken aan he't !{CFlt oaekönïerí
dle het !SenCOOffl beSChOuW' a 15 VerbOïgen gebreken- De belangïi3kste prcblem.en 2itten ír. de het daK
=:!n leideÏ :(ït opval!.eÏd veel lekkageS. In sanienspraak nlet de !ge"neerïte Wöfiít "6eVjerkf aaÏ een
cplosSl%" Waarblj het OnúerZDek 2!Ch momenÏeel rÏC.hí Cp d'!' Vraag C)f heí í?rií'i'ele b€}u%VfOuterl Deüeft Of
Verke'era onde"houd. : !'! het eerSfe geV?ll 2al 'Je gerríeente 2íCh v'e!Thnf'V-'oordelíjk sfel:en en í?n F.eÏ 'f!'Jeede
ge VaÏ' zal de gemeente' een rlÏeuWe W?l%'a stellen aan de ?l O' Ige g etiruAkea. '-"an he' 1 a?eb'C)" 'Ny ö' - In geval.
dm geer- bevredígende r,,lossïrg bíedt - dit Ïn:rehger in de geg-ekker. die Hevoerd women over heï
Th.4asÏerpí;an.

1.2 Inve.;ter:rgsbeleid
Op basis yan het MJCíP ovioadÏ 3aarlijks be«eken of he: gep!ande onderhcüd eaad*erïelijk Ïoodzakelijk
iS, nïogelijk n0g uitgeSteld kan VrlOrdeïl Of ;ui5t naar VOïe{'l ffOe'ï VJ(ï'CleT'ï gehaald, bijvocnbeeld oríí
SJlaa Ivocrdeel Ïe behaien. :lí rüaakï Caf er 'Baï-'%kS afWj3kíngen $? .ln de Lllt'jOeríri", '!'3'J
'íaier?aarÏheCíen ten. DpZi Ctlte' van het beSChreven MJOP ? het beStaande %'UC'o? vicÏïfl hierop iaariijks
biJgeiíveÏk- e'n viOrdt ín de pas getíoiade.rí í"iet de J'aarillkSe aDtatle. Elke VI3' jaaï V]Cir'F!ú het net
OpgetrOkJaerl tíjdenS de '-'er Pieuííví'lg 'Man heï FIU üP e'n kan eeln níeuw üotaïíebed"ag VOOr de t%'lgende
VÏJf 3aar Women yaSÏge!iel d. Daar 5iJ WOrdl dari rekenmg gehouderí Wö'ftt meot de 'nD,' aanvííe;!íge
'- eSer4eS-

IT'í 2049 íS in heï beStuur afgeSprOKen C{at !ía!'laf 202:) nílet yerschj:I.ende plannings!iorízonnen geWerkt Zal
viorder. per ge:,ousv. De Weföaap tü de Stadskaap krjjgen een planÏingshorizcr. var. ca- 11 jaar
aítan'*Vege úe eeTder genCemr!le te veniiachten cr?tw'ikke!fögen- "JCOr de :)o!;tkaap en (5e E)etakaa p
handhaven va de gebruikelijke (.lanningshonzon !'?ln 25 jaar-
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4.3 Arbo zaken
Fósse ludit

iT Tl.et ]Köf'k'a'n a}le coro:'lap-:oölernen a'ía'n neT a%e'..operí j9aÏ 15 er aí6el'. aandaChí VCöÏ d.e ffiSSe luót Ïn
de gebeuwen. In eík íok?al is een CO2-merer aangeb?t en de zetingen vorden centraaí ungelezen-
Als er in een fökaal een te hoge CO2-ccrïer?waxïe onutaat gaat een 'vaan de receptïerneaewerkers naaÏ
het betïeffende lokaal Cm te vrageü de ürïeï [VerÖer) le öpenen. Dít 'Neïí:ï, r!iaaí íS @eert ideale
oplossiÏg?

In de p'nlJjk bl'ijït dat er VOOra; ín úe OCStkaap, in lokaal 001"'Oü4 erí In ICkaJ Cl5[kD54 re6"e%m?ltïg te
Wein+g geÏíennleerd ViCrD!1- Ir) !Qe CV eríge !O'?'ien 15 een 3fdoeflöe e{'í gOed 'Ï'Jer ke!lde !ud'?a- culafle mef
aan- en a%Oer naar' 5uitef'í, Waarhii aangetekenÁ TCíet NöÏeen dBl dele in'? E?akaap hiar:tirn?ltig m Oeí
Worden aange-et, 'IV?lt SDmS pa5 gebeuït alS ce CO2 ííeting ir. Mt röDd tegí,tte loperí.

Omdat de OöStk?lap nOg rii'et in het gemeenteíi4ke h'a5teTiaTl ger.Ci7r.eefö Sföat VOCÏ een grondige
verbouwing o'. -er.ovatie, zu!en sve in 2D21 í.oeten be"líssen of vie zel' een bcawkí.indige í:ígíeep íívrïl eü
doen.

BH%" en. EHBO

Co'Ïfoam ons BHV-p.lan i5 heÏ teaw van BHV'erS en EHBCförs weeÏ geSCf=oc:(J öij de fírma AChterkamp ííl
Baak eü de iedeÏ yan ae s.ectíe :O hebbeÏ de ,"aarlijkse spaü EH EIC)-trai'ríing geyolgd-

Registratie ongevalleii & ÍncÍdenten
De ör'íg'evallen- e.n incidenïenregist? atie ZíJn leveride, gced bilgtoíverüe dOCü 'renten. Ze geVen eerí goed
C'VerlïChï Var 2CVJel CíngeV21llen alS inadeiiten, zoals biJVCCKbeekl yerrje:íngeí'í. Deze info?atie Wören
het !TeeSt gera.adpleegd dCOr be:rokkene!'I íí!ee:ial OuClerS) díe a.V%lleTl Weten !V;at er i5 ',ebeurd.
Orngaan met gedragsproblenien
Irl heÏ {(ader aialï. persoonlíjke SCPDlín[SWen5!!n Zí,ín afgelCípen jaar drNe n'lenSen opg=;eííj í!"l tíe{ oTgaan
n'=et gedragsprC ble?en in de schcc'l. OCik i> een aaÏ:ial nÏe'JVje ff'iedeVier keïs 'yan de fací'l'ítaíre díenSt
í{Tníddeís geSChOCld ín het Cln'lgaan ffíeï jOr!fge T.enSen í!'l nlet gedïagSprOb!emen.

Weí-kplekch.ec:ks
Afgelopen jaar hebtien erikele weíplekchecks plaatsgevoí'ujeí. eÏ, ?. Dp basís daanar {ergonor'ííschel
aaripasSíÏgeÏ geda'an. DÏverse ccllega's {voorai OOP ",' dhe een grc ot deeí a-nn de dag a.an een. scherín
'i'Jerken P?ebberl ge'5rüík ger'íaakt !';an de rn(-gel5k?eíd örn eeTI beeldsche?.bnl aan te SCha.ffen !!ia
schcol.

Jaarlijks ondertíoud machÍiíes en instaHaties
O C k h e?t m e e r»' a:r e n 0 n d e rF i í:) u d S p l a "1 'i F !J C P ) "-' C D r í n':'? '? 'I a' n e 5 t-' n m a C h { n e S í S u Ï Q e V O e rd ':O d O r'?
olanr'.iúg. De OaJergang rlaar eeü O!'IC!erhCUeSCDnÏraCt bii een nïe;JW föStailatle5!dríjf í:ï 2C,n8 í!, gerutslo?os
gegaaïi en heeP. gelei(j tCf een UpCate 'Ï'aTl hel .'%IJO? b'ÖDr al:e n'e5Dtl',V geboníjen ín:íThlíaÏíes?

4.4 Rí=ico's eri beleíd=voorÏeri'iers

Thí4oderÏ omüeriv'ijs vraagt öT íodeÏ.e voo-zier'nngem ir een gebcuv.i daÏ flexibe: fögezeÏ kan 'Ïstorder??
Heï Isendoorn olíjft aciief deeln=Ïen ïr. öet !'v'lasterplar:-oveïle@ mex ge"reenÏe er: schcolbesti.iren-

In de huidíge Sifüatië iS er '4CidCerlde lokaaküimïe, m.a'ar nog altijd k'r'apte in DVeïblijfr'í.íirí'íte !yCöral in tie
WeSfkaap) en de leefoiígeving b;.iiteÏ de school. :)aaíbij ís er Sp?eJ:ífiek ïX'a'. een tekön aan
ceviegï.ngs-aïm'te in pauzetíjd.

?'l

Stichting Isendoorn
*!t

I7'ACCOUNTANTS

?



Bestuursverslag

è

' .-:» , isendoorncollege
JJ

V C '? "? "MÏ{'3 e kOm e Tí ?l?'{e Op re't pl'!!I fl dl e O "I? a'? í 5 « C Ï h et "'J?'d?'j d eTL'? '?n ? 'Tl'Ö «:J? i C kal '!!Ï- i' S í n
2020 een pl an geíaakt Ïvaann meer üvemlijfruimte rnet meer besieegrn«hgelí34d'?en en meer goen
eeü ple« zuí{en knjger- !Ve versuaóïer? in 2021 Ïot v'rvioerïr,g te kü?n kcmei.

Waï be'neft heÏ níeuw te múerí l'JOP nog het vclgende: net [serídcorn voeïkï 'aí jaren naar
tevredenheid volgeüs de methot!e van afschrí)ven en reserveïeü meÏ NEf4 2767 als koersbepalemje
'ríötlijn vcDr het fiil'eat; waarOp de facílítejterí behoren :e lïlr- We gebniike'n het %4)OP actief en
öoude{í 5?l] %Vaf We u%'-'CeÏe!n, Of de geplanee k?rager' erl de r?llS-lÏAeS +'í? Ïe 'Veel uíï elka'ar lopen en
vocï biielke oíiderúelerí en dus ock bedügerí we a%ijker? %'an de p.laüüíng?
Var'iüit de na?ld 'JCK:ir aOThunfönC%' i!, de rOep gekcmen örÏl. die rne'ü.CKJe Smkíer :e rÏ k? en ïe gaaÏ
WerkeÏ ? C!e CCm;@(Fenfenffe?íalCde. De VC-Thad en !'Ifö rThlüí5'ïeríe F.ebbeü 'Äíe'.CMer ínrníddels
afgesprokeÏ dat er V'ar af 2023 geWerkt rnöe: gaal'! WOïden VOígenS dÏe mefP?Ode- Dn kan er:Oe glan
ieideií dat Pe': öestübr iü de tcekomst een groïere Ïeserve rncet gaaÏ aar.hc ..iten-

4.5 Di-:c.rzaaílaeic

H eÏ l se üdoo ? C-ol I eg e í s ee n rÏaa tscha p pe li) ke c'n c e rn e 'F: íÏ g e n lie efï Thj e?O ör e e 'i. vDO r be e idfu!I Ctl e í n
de ïc;r:.ale gemeenschap- Vanun dit besef streven wij naar een veÏ«3ere yerduurzaming VaTi DnZe
5eörílÏSVoenf'!g ë{'1 Flef nlaa'L;CöappelllK ":erar'TNOO!'d O'naeTne(neTh, Waeln)íJ VJÏ5 C)ThS SfeeTiíle 5íl(í'?gen
aan de onr,vikkelirig 'Van de Olokaie) gemeeüs,:hap.

Op het gebiec van diiurzaamh=id is net :seridcorn College ade! 0{:I de gebieden ene-:gie, duurzame
ínkCíCp, geZonde SChöC?'lCa?nng, arí)ei(ísyoorlvaar(íen, mabiliter. afval erl 'gen'níndereTl paqieÏerti-..LMa-
Ir. de föekön'íSt ZBI de ifl'gezet.e köeTh W(.rderl V(X.?e2et-
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5. Bedrijfsvoeríng

5.1 TreasÏ,ry & firiaÏcíële ir's".r:ameritei'i
Het üeBS(Iq Ttattíl)t iS d0'CF het beStuur VaStgeStela en 15 irít.outelíjk aiol le? afgesteíÏid op d=e
íiótlijnen van !"iet mírAsterïre. Mürrienteel heef: de schc ol geen beleggingeÏ meer- í"!et treasury staÏuut
is geacÏua líseerd codo'ü regelgeyíng 2fü6 en door heÏ bestuur yastgesÏeld-
Het IsentiooÏ Coílege tíeeft geer'i financiële ínsÏr-üíenten,. de='aten en geeü uitstaande belegBr.gen-
]:)e' spaaüa)dj Sföan öp een '!:]ïreC opvn5ag5are spaarrekeníng.

5.2 Planning & control cyclus
t-let Isendoom CoLlege maakt gebnuik van een plar.ning & ccÏtÏol cydus ihiema P&C qyclus:- De
docuwer..Ïer'i van de P&C cyc{us zcmïs úe begrüÏiríg, de tussen:í:tse r'appürtages e-r. ce jaarrekenír?g
viorden 'vocíalg'aaüc aan bestuursveïgaderingen besprokeri ín de ai.öitcommíme-

5...3 Allocatíe vaí. mícdeleri

HeÏ IsendoorÏ (:ollege is een eenpmer- De mídde!en díe de schcal on'rvangï 'Ï*ioïaer. mïódels t.et
fo-ma'ffepi.an verdeeld üÏieïde srtaooisoorten en onder'sÏeuning-

5.4 Be[eíd beko=tigírg vari ce overiieid: prestatiebox- er. :echníekgelderi
De prestatieboxge;deü kennen ríc@ steeds een ir.cidenteel kaÏkter. Ir. 2C2:i cntvíngen we een bedÏg
vari € 576?325,25. De presfö'ïíeboxgelden a,vorden cïl€:er andere ter öeschikkjng gestela VOCr !iet
cr;tíívícke.'eri yan uiïdagend onderw'ls, de prefessicnaliseriríg en deskundigheidsbevo-dering 'v'an ieraren
en de prOÏeSSíonalíse!jng schí:iol'leide.a. S en bestiiurders. ii'i 2020 2íp'l de !'e'?Te ÜnfVm'lkke{íng l'an r?el
nieLiiv!! oüderlvíjsconce!)f en heÏ Verbeleren Vari de kWalíÏt!íí !ían de leSSerl de b!Ifüa4'njkSÏè
b e n ea l n g S d C e M' n - K C m e n h ie rJ 0 0 ?? !' ; C'e í e n "-' C O ra I V' O O ü '--a "? e '»C« '? (' Ö n '?% 1' k k e ] ) IJ Ï e '? d l e ? r 5 0 n e e í'S l e d e n
ter beschikkmg kríjgen-

Het Isenrboïn College hee'ff geer gelden oitvanger. iü heï kader van Ïechmekge der. BÏechriisch vmbo).

5.5 Kv.íalíteítszorg
Op hef )send(X)rn nlBker.' We gef-r uík '-'a !'l a dequate ínformatíe CNer de kivaineit '*"an het. ond'e'rW5s'i
Ve ffChllleí.de te Vreden 'heíö5 onde?-:gC e'ken, öpí:l r e ngstrappc íageS, dC Or!=ÏöC m@egeVens en
iexamen)res:Jtaten woïden irge:íeï bïj de oper. ccrnÏuniar.ie cver de kwaiítejt met perscr.eel,
!'nedezeg[enscThapsraad, öestuur, leer .'íngen er! Dude'5-

'.lr! de' gesprekkenC%'clu!; re'ffeaeren Tnede%VerkerS Öp he'i leíe"l el'l Verbe:eren a*ían h'Yl. eigeTl
1uaímOnereri- 'n '.iel'Schillende bïleenMcMSter: !vöídt. SteeelS vaker met de iríbrfög !I'an leerliyen,
ge'- efiecteem C'p ae VCh):tgang In !aeCfle, afd'elínia" e'r. kCllörn.
r.e belaNrijksïe orídenyiijsíesu 'föter. 21; n lichtö aar Op de !Vebsite '{ la?::'.:. .! Cl- I:l erir= i:lCläö. aa r':. +i i. e
Hiem'?ee o:'ídersc'iríjven we het belahg vaü de hcrizcrta;e veraütwoc-üing-

VCOr Cíe {OekOmSC ÏS í'lef VOOr'Je'men ge5ruík fe i'Ïaker. Van de 2elfe'!aluafíe 'Jaü de VO raad.

5 . o RíS :C O b'í:i-i e e rSïri g e !J CO n"J O le:E '/ S"-ee 'ri l
He: COrlrO:e'S'!i';'?eer'l 00 het :SendO€.rrl Ca;'.ege fü basaa' ingencnt. Er :!Ijrl budgetteíl en öuÖgethoudeïs
eTl al le faCalren Wcrden d«J-r de CnreCííe gefianeerd, Waar na de;'e '-'eTlle.'l VJOïde'n. i'Je ge5nlíke'i
hieÏicar een dighie facuü-veryierki:ig (PÏoAaive%.
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5.7 RísícoaÏalyse
Üp het isefdoom C'cllege VJer<e Ví'e Thi een aanföl jafön rdet de l'!leerjaren5egïotirí If5amlee Vffl'e de
finanCíële ÏiSíco'S ín veíand me'ï verandereride lee'díngaarítal leri 2iChtba3r makeü. tr 'net ja?íl'erSl3g iS
de ccrítír.iiïteítspaügad üpgenor.eri waarniee de beíangÏijkste rL.!co's eri onzekefíeden asorden
beschreveü-

D e" l r? e e l'j a Ï'? ib '!'g r D'? r?" í t'j'+S e n fíJ"1 'í'? n n a n (jel e r'a p '? "ÏB' ?a e S e n hef 3 a a rj e ï'> I'a g S'iO rd e " O p f'e S'- el d tr? o-
de dagelijkse bestuuíaeí, adííinistratíeka*toor en de exteme (finai'íciële) cüntrclleí.
Pertod+ek svcnjen de rííco's bij de dccunienter, üit de P&C cyclus besproxeÏ rnet Th.et í:iestuar
bespr«>ker-

5.8 Resíiltaatoí-:tvyíkkelíí"?g
Resultaat boekjaar
He'Ï b0ekjaar 2D2r) We'Td mel een S.'aldO Varl €. 342k püSi'iíef afgeslofen Ïen Op;!XChÏe Van eeTTh bee'rDöt
Sald0 'jí5n niThil- IT? de2e paragí"aaf VJOit eeü nadea.e ïoelicföíng Op de Dnt'íVí<ke :ing Vln het reslílïaat
gegeiíien-

Positë per balansdaturn
HeÏ eigen igeüog« per ultimo 2020 t+edraagt € 4-D3lk. Peï : janiíari 2020 bedíoeg deze € 3-688k-

=-.s.i Aralyse rescilta?at 2í'.2':) ':.0y- ':?e@roct -=-J':aa': 2':i20
Het expíoitatíeí'esulta? Ol"er Jcl nuan fD': en Tnel de€e?De'r 2020 beJ:Iraia'*'f ( 342k p0>IfÏel. Begrcof V*'aS
pqü re5qit?qtííap?níh3i,Een? ?yersch§.l yar. 3 3Qk. phye.r,r.h0 ka n a)s vo!gÏ woïaJen gea nalyseerd:
expbk?twukwrt b«groot

#

%,

I«vyre èxzten
ö{1l3ríCjt"1P.'l)a'k€al'l '1:!.'?g

ÏÏs:ígereow=l'.gebale-i -l04.?mg
ÏÏc@eÏ'eúveyheÏdsbrcray -25.4'!6

AF:

%ere hsteri
pers«inee»:as«e.í 2al6.:?go

Bij:

lög@'.'e ta';k'. 'i
vísüÏ.- iVüyÏi
cveríge laStèn
mU!Ë%-eStrg

=105

..Áü.l71

-5.937

Elj
.Sqere boten
r'jk;bíjdraHe

n?utaat ?' basb vhh bovensta ande

655.952

142.323

1, mestilta.it vc%ens i?=arrek=rÏ!'i;;
l'Verscs:l dccr aF-o'ídlrí;

?'.'-'1'.?.1:'5

2??l)
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HeÏ resü{taat iÏ 2ü2(3 bed'raagt € 342L Hieíirí is ccronasbbsdie van € 6% verserkt

ÏoeThchtmg
Hogere rqksbgdmge 7€ 656kJ

De íjksbíjdrage ís € 6S6k hogeÏ taii begrooÏ, dít kan öí) hodd)ijríen a{s ïo Igt vícThen verklaard :
.s ? Lu {'? p'5 u '?!' ërg C !! a í"l'J6' p e "? ö n e e'l nl l n ?"-'e r r& e "í ín g ul be n'ng'?- : (€ E'2 0 k 'i en

.lumpsvrnveïgcedXng rmaterml [€ l:9k'l ïs noger daü begrcot; bij de begüÏing is 4een reker+ir.g
gehrx»deü met ïndexeÏïr?.g í:be,zür=beslutt)-
De subsïdie vcür lerite- en zcmerschcol is ( 12'.- k hüger claü begrc Dt; f'ííe?n m € 7Dk nog íiT'Íj ii+al
var. 2fü8eri 20:9.

De subsídíe docrsroomprogramr'ia vrnbo-haiíc ís € 27k h«.ger d;a n t+egÏoot; er ís sibsídíe
OT;N3 ngen '-'C (X N:ee OS'eT'la p !Ï: Drn en',en.
De subsídie docrnÏoornprograrrima p o-vc ís € 81k tíogeÏ dan begroct; be'rvett subÏiüie
2Dl9j2C}2C en 'rkeze fö gehee: iü 2:)2!) Ïierantvtcord.
De subsidie inhaal- era ündeÏaeuningspíqrarnma € 69k was ns='Ï begrooÏ; ciï is eer extï'a
subsídie i?ii.rn- de coronaíisis?

svJv Pas.seno cmúeï'N55 í5 € l0k iager dan öegrOöt; heï beorag ín ír Oo'4aaT 202ü/2ö21 íS :ager
dar: begïxxn.

Lagere Overige overheg«:jsb4idragen {€ 25k)
De >ubSldíe Van de geí)Ileente ApeldOOïn € 16k inZa ke het GCí3: Seffíng prograTnff' a iS nlet begroí=t- De
af'íWkkelí ng "ínan o!'ífMaÏg!;f 'píC'ni0'fíeÖeurS € 6k 15 nle: begrO0'L :'e SL}bSKlle EraS!"l-IStle'l;rS '( 49k ÏS lager
dan üegrcüt. Da'anegencver naan üok 'ageïe scho 'ingskcsÏen yaü de Erasrusbeurs- De sgbs'föietemiijn
15 verÏtngú í.ïy.rn. de corcüacrïsïs-

]?agereoveïFgebrnen(€104k,
r.e ovenge bmeü zíjn i lü4k lageí dan begroct. dit wordÏ veï»rza'as't düoÏ'

De op{Ïengst detacheriÏg € 45k P.oger oarí begïooÏ; nieer persoreel gedetachee'rd daÏ begrcot-
Oude!t)ijtirBge!'l ZiJ'íTh € 20Sk lager dan beg(At; het be'dn!g per leer:ing VöOÏ de TTO-bijd'Thgen
2ü2Ql"2021 15 laier da n begrDO{ er er 2íJ'n geen aLí{:erbí3d!"agen karnpen,/onder:ceksreizen I-v.rn.
d'e 'Cö!:OríaCïlSïS- Overige baïen '€ €0"t 2í:n hoger (ifü'% begrCK)t,' u?etaíiïg eígen Vernl ogen ISK (€
26k :l, !en.ere'nfO?T.dS ':lteraïuuíeStival I€ 8k), bíjd!'age ROC A'-'entu5 (€ Jk) en b5drageri Le5SOn
Stuöy (€ llk'í

Hogere Lorm en süÏarfsserï (€217k,a
De Vjer kel5ke l'DO'nkö5ïeTh 2ijri {n 2D2'0 € 217k lager Can be5"rCD:- DÏt VerSC'ln '!VOnCn 315 t'Cl'ig: verkíaar d'.

LOl'.en e'= sal'aríssen € 3'.- 8k 2iin hOgeÏ dan begrOöt Dit k'C?Ï dOCr 2.. 75 % l()DnS!"'!Y{'.ög:írig pe.-0
rí'iaarz 2020, de eerirnaiige i;itkeríríg in ,'unj en er ïs 1,5 FÏE mee- ingezet
r>eÏsrynele vocrjerúngeri € 74k zijn föger dan begrooÏ; de hc ügte van de persoüe.'e
vooüieniÏgen voídï ultímo X]2€) bepaald op bas iï "v'an de yzerkeiij kheid, de v-.!jsÏal' í5 cerhafüe
hüger dar verwacht-
EXfe"'Ïe 'íerl'angíng Öí"'eöe € 66k í5 PClger dan begrDOl,' Pent?Rr ö DrganíSe-ef'. erl eawaai Ueren
T?letíW öfl(:eraJnlS.
Exterr?e '.,tervangïng ÜP 1€ 4:kl en e:aerne '*íeíangfög OOP (€ 9k) zíjn :aHer dan begrr:vt
Schc lingskcsten zijü € 20k lageï dan begroot-
SChC':íngSköS'fe!'1. EraSrnuSbeur5 € 4."9k lager öal) beaoÏDr)l,' 2{e OOk 3-2- 'í'j'kVC'leeílíngen € la4< lage'r
óaÏ begïoot Wervïngsïoster personeel '!b 17k hcger dan begÏoct; Ïverb'ing afdeiingsieíder-
OVeÏ ïge perscüele i!Sïen € 30k lager dal': 'DegïOCä; beffeh vooTlameíijk afWikkelír.g i'akantiegeld
201.9-

s
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trigere ()vertge k»ste'n (€ 4(3k)
De cveríge :a-a'Seï: ziirí € 4€lk iager dari bezrcm als ge'í.íclg van':

ÏelefC'ürr eTl gla!Ve2el !I"!'$íííl(iíng €. 7k lager dan begï 00t. RepreSen'föúekOSten € 3* h€::ier dan
begrctff; r.?en Operi Huis, mtentie leerlingen en kosten diplama-uíÏeiking- Jundische
CTÜermetlrlïng € 6k !a",er d?fö begrC'Ct. Softvgare 'algefneeTl '!b 38k h«:.ier ?dari begïöC}t; divers'e
iiCentíebedngen hDger d?lTl t}eg '!'üD"- AVG'-kOS;terl '( 6k niet tegïO Dt OTNOOníeíl € 8k hOger dan
begroot; CO2- sehsoren i-v?m- mrcüa- t-eermïddelen seüïes € llk lager úar: begmot Uítgaven
Lente- eü 2omersd.oc' € 6k lager dan begroot- !Jitgao*oen üoc-föcorri;.íograrnra vmöü-hai.?o fz
3k aager dB{'l bejir€20f. IJúgaver'í aOOr5trCDmprOgramnla p0-VD € 30k ht)geÏ .üan 5egíCC):.
LltgaVen FERM € 16"l r-iet '-%'ÏCD1; betre'Tt GÖal Settlr:g p't)gnlmm?l Jitg2fveï ínhaal- en
c!'Ider!+euníngSprogranlma €? 58k rlfö:Ï begrOOt. ()nde'hOtld :'T € 16k hCier dan t)e[rC)Ot
Uitgaii.eú. (-uöerbíjdr?J;e- n 'T'TO K 1'l'4), reglj'líer }€ 21k) en Lií-4averí SCh()'Dlf(:Th(15 'l'€ 166k) lager
dan begroot; ff'lílndeí uígaven í.v.rn. de COrOrlaCrÏS{S.

E ..3?2 Ar?alys= r=sultaat zC2 :l :.o.'i. 2ü:g

ma )yse zozo ü J!ül0

Resv Itaai 2ö2D

pasu jca: 21;15

Verschil

;j;)-:i3

362..392

-20.27:!l

Eea'? 'ietklarii'ip 4 hocfclljne."-? 'ig: cR virzl':i? is :

Or«schrqv n@
p:.)zbi.ld.rage
OV('rlg(! C'/("'íaí€lö5?klllara[D eTh ;JtSfölCS
Overïge ??hïeri
'l 'I".ál@ b-áaJ2n.

2Cl20

13.5'l9?452

:Í .'3, lÏ'?

B3:fü-J

Id.506.ül7

2019 versr+ï: r:rprn
13,377.63Ü 3218)2 A

56.342 le.8D2

%3.LE -ú.3C.ü74 B
14. 'e.91L'7 ).:]g-550

9e"ísÏ»=?e les=yÏ"

Á';aJaln.NíÏge ü
fü,isves-.P?ples'en
CíveriB*lail=n
'T 0 GR

ll.'ll4..499

2836J5

7E:.66:!

'1-76:.22S

I4.25'Ü.996

h'.582.L5l

26í5.3E

7-'5?279

t.,.rV-IJa43

í4.-üö.5a3

A!.!-C+zl5 C

1).':J'l

36.28'4

,2.B(?.,,r3(:A D

Il5,4§7

Saldi:iöa{«nenlaiien 355.Ü1Ï 36í.saS -6-;37

F :riaÏciel?e beÏ en las'en 12 ají2 ! 12.454

R&bu l"aö: 3.".?'),,'?:13 362.332 -;TJ7 '

A- Rijksb5idmge
De ríik!;51Jd?e"e nee?í Ir? 2D20 hoofJzakelí3k íCe íen opzicííte !"an. 2ül9 315 geVOlg Va'aí índexenr..,m eTl
SJ,"Ing xaa'n a)le 'andere Su5Sl€HeS Z(!a":S preStaïÏebOX, efC-

Verantvaioord'i.ng conyena.ntsmidd:elen
Th.4et het coúvenant "AaÏpak lerarer'ítekcrea :de zcgenaarnde Slobgeklerí) zï',n iü üovewber 2€ll9 extra
mi ddelen beSC{aíík5aar 6'es-eld 'aan te yienden vCK-Ï c'í t'síïkel t5d, '»erkdrvïcverlïcn ting, begeleíding 'í;Bn
starcende leerkraehteü. begeleídíng 'v'a:i zij-iüshcmers eü} of cr:'eniijsinnovaíie.
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Heï IseüdooÏ (?ollege heeft eeü bedng van € 275k orítvaÏgen- Deze geldei'i zíjn ingezet voc"
Ïíier<drukvenídíïíng iÏ de vcm '.wn k eïnere kJassen ir het súoci3aa+Ï 202D-2021- Dit heefï gelejd tot
eKtra loc!'IkoS'.en ín 202Ü eTI 2711 e'.oefieerlS tOt eXföa I?nkoSïer'i fö 202: h!íden. De beSwúÏrlg VaT: de
geid=n dCDr ín2eï 'JCDr kleïr}ere k:aSSren iS beSpr0kerl n'let Oe ffiedezeg,"ensCtlbpsïden ííaan de schoíen.
B. Overig'e baTen

De OVer'íge Oï5teïl ne'men iT'. 202C} íen Op2Khte Van 2019 ï€)e 315 @'eV()Ig '!an een 'iagere ínni'!Ig Van de
oí.ídeíí3drage ?ll5 gea-'Dlg ('arí Üe cor()n3C'.isís en o?daa. f'ï geen rei2en hebberl piaatsgevonöer.?
C? ?eÏsonele lümn

De persarxele iasteÏ gi;'geü ín 2024:l ten cpziöte aú'an 2049 als gevoig var. iÏödenïele betalíng CA.C)-bonus
iü juní en ín2et !'3ü meeÏ fÏe-

D. Huisvestirígslüsrev
De nogere 'asteü in 2019 ïen opziáÏe í;ar 2:)18 woïde n vercor»akt daor rogere =.cöoonü aakkcsten
('!z 4Cík) en 'nDgere ov'erige huis'íi'estíngsiaster. (( 1[)Ok)-

D- Overfge ;zren
De overïge iasten ïíjri in 2Cl20 hcgeï dan iri 2ül9 als gevclg van:

* lagere ieermiddelep, (€ l(Q:
repro koa;teü hogeïe (€ 20k) ;
oüde$oud hcge7 K 2x',li

* oüderhíjdíage (€ 97k:i ?.oger:
ë scöcolfcr'.ds ',€ 8ük; P.qer-

5 .S.3 Al'alal'ye e "l ':ci=lr:':Ïtii-.g "a.ya"3r S

Cijferbeoorden? anatyse balans

'?Post
Maförieie s;a:z acttv;ï

a4oorrúaÚ

'vordenríg
iLiqbi:s íÏiid:mmi
L

:Ïataal acti«

r

r

'?
2.Oti Ï.84.'

5.(}»

347.144

5.(55ü.733

!IJOBOJl9 ';í.6?b.i29 403.990

2.ülQ íersr.hil tr+elthti
2.185.5{)3 418.061 A

=.roü

376.257

5.11"!69

l

-29.:13 ü

55l.lfí: C

ElgËn %%5íögQn
Voorzfü'íin@en
Kcrte?p=ncesch..iídíi

<.oao..s,«

2.133-558

1.756.633.

a.618.-'3

235..e44
l.'i92.67Ü

34:l.l'l';' D

97,91í: E

-36.ü37 F

ÜTnfaalpass»a a.oao.'ïíg i.bïs.nq aoi.qgo 1

A rb'jateríeie v«:xste acttvü

M(merle.'e VüS'fe 'JC'-Na nernerï üf (kXHdüT de ímh!SfeWngen .iagfr Zljrl dGr: de ClfSCnr.lj'.Qngen.

B 'JorderiÏg

-"l

Stichting Isendoorn

EE ACCOUNTANTS

7

'?blad29



Bestuursverslag
@.os;» , isendooÏncotlege
JJ

De vorde'riïgeTl da'len líCht in :LO20 ten Op21áte Van 2019. híeTVö@ï iS geen eendLiC!íge yeïkla!ing te
.geVen.

C? uquíde mFddejerï
]:e iiquíde íiötielen zijn hoHer ir 2ü2D ten opzíchte iian 2ül9- Zíe líC or meer toelíe.ting cok heÏ
kass=roomcverzldhï.

D. Eigen verrïrgen
Het eígen ve'íoger: muteeí met het result'aat-

E. Voomen%ngen
r:e voo'Ïiening mateert rnet de dotatie eü cÏmekii.r.g vai de voonieÏing?

F. KOrU'Onen(je Schui'den
De kíClrtlopende SCh Jlír t:alen öDOfíakelijk dDC]Ï een COnlbincl'Re aJan ee!'l ycor'un or?tVaïgeï Sfü)Sidie
var Eíasmus (€ 73<?i en afüaíre avericpende passíÏra (€ IC-fö: ;. PeÏ saldü een daling yan € 27k-

Gang van zaken gedurende het verslagjaar
Deze )aanekening is rarner:gesÏeltl íÏ cvereeüstern=ng n'iet r:ie r<htíí,ren- All(! bedragen ir. net versíag
Zljn ír. e'urO'S WeergeooeVeri.

äQ
LQ
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6. Continuïteitsparagraaf
{5..1 .Persünele bezet':?r;g er: leeí'!ii-.iger aar'l'talier
W a rnS!'e)d lígt ír. ee'n <rímp-. egio Waar de krirnp'iíiaÏaf 2Cl2ü heeft ïrigeZe{ en na.ar VenA'aC+'lting 2al
dOozföen- :)e leer)íngenprognoses ahn de !emeente Zutphen VDrn'ieT de baSíS m>r tie
rÏeeria ren:egrating varí het lsendoom- 'SJocÏ de jaÏen 2(31B en 2019 zjjn de a*verkel íjke
ieeríingenaarítailen gehanteerd- In de weerlaÏenbegïoïing 2020-2Ci24 ïs rnet de vclgende
leeríingenaantallen rekeÏiüg geöoudeq-

Ir} de OíiderS'iarMle Ï3beN íS heï aaníal fte eXCILL=lef 8APO er! Verbaangíng opgánolY'len, he: t'efref( de
netto ber.odígde irzet De yeíwachte daling van het aantaí leeÏlingen vertaalt zi.ch «oï in aa?l he-

6.2 Personele oritwikkelírgen
Het IsenG"ooï College Süeeft na?lï een e'ïenredíge OpbOJW Var. het f,eïS@raelSbeStarld. De
:r' a m e" 15 {e ]I l ü g V a n de l ? f'f'l J' Cl!í'C? fe %'a 0 o: í e ë n e n O 'aí (? fl' e a- d e .í' { ng n a B r N n '?j e C a t e gO r í e 'e r ' V O r m e n hl e r h e Ï
(lÍ%angspunt

Op dit ríiomefö zíeÏ vt5 tií3 de leeft5zgïoepen 55-59 en 60-64 een oveïvertegeriwoordíging van
ranneÏ. E.ij de t'ïOu!Ven zien we rnet narne bi3 de leefüjüsgrcep 4C-44 een oí+eÏertegenwoordigíng.
DaBroij heb'r»er. VrCuwen 'ieel 'Jaker een Ueirieïe ornvang !'an hun dier:stbetrek<ir.g? Het totale aanföl
vroavie'l en het toíale aaïtal fte bíj vïOuwen ÏS - Oüöariks de ,"eiïlícdeld kieïnere baneï - hoy,er dan het
aaníal mannen? OíThTh de2e geTlOefflde íedenen Zef hel ISerldOCl !Tí Coílege de kcme:IC:e ,"aren In Öp r eT-
vierveÏ. '.'ari jcÏgere w annen. Oaamaa;t is eÏ spÏke var. vergrijziÏg bij het OüP en wondt er de kcüeüde
Jaren ge';treel(J naar eeTl everíwichtíge öpböuW t9n heï perSOriee'-. V!a?íblJ alle 5eroepsgroepen
optímaal tCt Mul reúï kOrílerX en We kunreï Spreke"l Van een ge2cride leeft5dsopooi;w-

29
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l: l' IlÁl .11 Áï@l IJ !*
A.afüa! leedingen 1.8!)2 l 1.785 l 175D 1.69ü l 1.650 1-650 l i65ü

Á!. : l " Ï'*tl .1 wÏl] .lfA -I .
Directie 9,6 9,63 9,63 9,63 8,(53 763 7,63

Docenten 98,6. 99,97 96,48 97,6B 94,,28 93,08 92,36

LIOP :iríCI TOA) 26,2 25..6 26.4 26,4 23 23, 23

Veíangfög 6,75 6,6 3 3 4 4 4

Ïataal 141.25 140.8 135,5 136,11 ï29.9i 127,71 1.!6,99

' Aanta: leerlingen ii,so.:: 1.785 ' liï-'7so 1-69ü i-650 1.650 1-65{)

Aamal leerluígen per
FTE

48,72 18.D3 W9,13 18,47 18,13 18,:3 15,I3

l
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6.3 Meer.iarenbegrotfög
De hieÏoor geSChe'JTe onÏ!'iíkkelí'ngen JJíl Verföa'.d }rl de meerJarení)egrötíng. De expl.o+tatieci,'fers zí3n
doo-.gerekend ín de t'a:ans peÏ 3j. december van úe vier jíren?

?«.(ímt 'i.*'lffl)
WIKVA

%fü? ?

I'Thl%l!w*l* -W& èafl .?h

%&m;è»* r?l} aüík«
-whw<ï? b.? xb?-=?»

's amM sa? ?:a
'na%%i:s? ?Th«a

' v ölllí r »? q

' # rt ? l rl? n
Efïk«í
Jq J (íe IT i 4? -?. r

vamd vföe*anèa »r«vs
'T'JT.k? A€TrJA

IJ :t2.? .:?2 7.íï m

zè

{.:lm

1, Fl( ?

I
i.*ml ?l

.«4WN ll)e

l

uu

ffl

9kS S?VJI

E4en ?w+*es
.i ? ?.;-? fl. -?s- ? .!-

*?arrü p??? a 'q = % :?
o:"a 'al!a ? '. 'í 'n? M Ve & i"l ?' 0l?.
Z e-% IY -' f. p f l! : ? ek
@ ?a ? ? " ??? 'í? ':" ' "a ar
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6.4 Ïoeiichting Bater er laster uit neer?jarenbegro5ng
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Prognose leerlíngen/íjksbijdrage
De 'eer:ÏngenpÏognoses yan de gerïeev:e ZutpheÏ v:crr.en gebrum Ïicr:ir heï cpste:íen vaü de
ffl'eerjarenbt4'rotíng eri inteTie anaí%lSe- ATS Cie Werkelï:ke iíïzcon3'!'ingeü bekend 2ijJ worde'Ï de Cl3ïeS
Var ?:et betïeffer.de'Bar geaCtuaíiseeTÖ eü 's'jO'PJt beCDïdeeld Of d'a effeCt heeft'uOCir de t0ekCrnr-

Personele bezettíng/loonkoffen
HeÏ IsenCloom College VeTújaChï Op b?l-'15 ay'3n de Ven/='aChTe knmp, úe göteïe mJ-k)l }Ïelt en de k:"aple Op
de arbeídsmaít een inter.sieo.íe a.ver.íing waarbíj meuwe íogelíjkta.den w:rden jngezet-

Huisvestingslasten
Dnder ae hulSVeSti'ngslaSterl L; een bedí3g VOOÏ '€ 1S7-OüC' CDtaïle ,"rCÖt On (jer!al04jd OpgenOmerl- Verder
;!ijn h4er d.e kOSter) XJOör energíe, schoonmaaR eí'l cveri.ge laíeü Cíider yeqmyiocrd. ?Äet {íet afstoten
aian de nood{ckaleü en net ín gebrüik nerneri van tijdeliik= huisvedrig cp de E!erkenlaan vooÏ teÏrÏins-e
a(ht jaaï, l!erWaChten 'iVe een stijgin4 'In htlísv'eStlnglaS'ïefTh en Or G'erh(: ud. De prCgncse iS dat deZe
stijging binneÏ de raïio's zal blijven.

Mutatíes reserves, fondsen en voomerÚn,;,en
De kDnlende jaren VJOïderi geen bifzondeíe Cf aanvulleTde mUta:ïeS !.íeTh!JaCMt fö ïe5er!JeS, ffondsen en
vocÏieningerí daü rÏLl VerXjaChl cp ba5ís van resulfaaï en/of oÏt!erlígger'de planneri.

Investerfögsbegrotiiig - investeíingen en afschrij'yingen
Jaarlij« WOrdlt Cle ïnVe';terïT?gSbegï0úng opgegeld- In de ïrï5ïerlr45De'@ï{:mr@ iS opgenomen !V?lt
Öekend iS Wat het korne'lde jaar 3an ínw'eSïerínger nCk!g íS. fflaar iiet alle bedggen 2iJn be':er.d- Bii
veriiaügingen is wel vaÏ de afsdirijvíngs last yan iicorgaande pren iiitgegaaÏ en daarmee eeü riaxir+iur'i
bedrreg aan vervaÏging-
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6.5 KasstrooíÏ,overzícht

x?«'b»mnova?e?ht (ín c 1.-ü00)

Ilas-I'.hw be+m<aw
k!.?hrlJV ',rl0ën
í.litJ:oz ií vxrs?ailíígem
lAptaÏú fö förïföpanoe 'íüüÏ'v's=en
MÏt-t:'? iíí le?le?pan? eeh-?!?
lrríewer'nqe*
Kai"'o..l i))In

:l02J 2122.1 2m2 2':I23 2:'?

Llí:füíi rri&bl*i'í : 1-inuaíi
«=üïea mddaföíí 3L da=?ar r

!. 1 }l

"'ï
:5 '4á : i

,,ü.-,7
5.ï31
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5.Ú]
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6.6 (fötí,víkkeHng huísvestirgsbeleid
De SChC0! ]:leSCThikt (3Ver drïe gebCljíiven WFRiryaan r.e genleenïe ZutpP:er! jtíJSCÁ eïgena:M ÏS- Het
ISendD0!n College Wil de föekorÏist'ige krim(. CpVanger. düor het 'afsïo.en +an de nC.€dgeb«5ïïXjen- !n het
MaSïerpian huíS!je!;Ïil;g ZlípM'n WO!:der) StraïegÏs«:he keLIZeS gem ?lakt en rnídtjelen 'Jr :gernaakÏ '-'öOr de
schclen vap '»úqezet oÏJerívíjs er. prïrna!r ondenrï)s- l'oor het :sendcom sÏaat er ín 20.30 een
i':CD"dCheepSe renOValÏe VaÏ'? de {iVeSí'kaap ,eplar?d- VöOr P.el cnderThoud av'?}n de p:anín íS een
@ndeïhOud51'rX:IrJlenïng geïrc'?n Welke i5 0nderb0'uV!d nlet een meeïiare!"l OrderhCAJd'begOIIr%;- De2e
WOï:jt 3aaní3ks fieaCtua[ïSeerd.
De komende jaïer. zuílen de onderhoudskoster. úaüv:ktiuig v.Ïorden gemon'rtord en indien ncdíg ivordeü
bilgestuuJ.

6.7 Ral:IporÏage rÏS:CObelöeerSÏllgSS'iSkeerl'.
Bíj de dccumeüteïi uít de P&C ayclú is iü de rapp=:nages eer aaualisaÏie !'an de isi.co's cpgenorÏierí en
deze ís besproken rnet het bestüuí. Het (sendcom Ccllege str=eft eÏr.aar cÏ de kans cp louten eü het
VerraSk VJDrdeTl dODr onvoo{'2íene ornstandighedeq zoveel n'ioge:ijk ïe VOClrk(MT.en. FlíenícDr WCrC'Ï
gebí(,'ik gemaakt van eerI aalTh'fl insÏurnenter..'

fflÏ ïs spreke van een algerneen besÏuuí.
De rectorlalgemeen bestuundea ïs veranh*iccirdei5 k vcor de dagelijöe leidiüg.
De rectorialgemeerí bestüurder legt peïicdïek yeranThvooÏding af aaü het algeÏ':een bestuvr.
Bir:nen he'r algerÏieen bestuü'r ïs een 'finar?cíële auditcommisme actíef. Deze audítccmí.i.ssíe
O"Ïerleg'í: peöo{:íek n'leÏ de dagelíjks cesïullrCler er CDr!u(21':eÏ OVer fínancíële zaken en vcrínt
daamiee een rparririgpartner op %araee' gebied. In de fírarciële audít wo-&rï
ff.eerlarenbegnüiïrigeTï, periüdieke ïUSSeürappöï%ieS en ;aanierslagen V@ör!CeSprOken- ín heï
algeieen bestvur vgcrr:en deze fina ncíële beleidsstck<erí te- insÏemöng 'vocrgelegd-
Vaï.ut het algemeen t)eStuur '«VOrC]e!al de a.CCOuntant en de COTltr(:.l.ler berCïefm5. De CDrirC]lker
Vöríïlt de spamngparïner 'óC.Or de daielí:kS tíeStlJurdera o-a- bij het an'a%Seren Var. financiële
ajfers en het opsteilen V'an verpli(hte fln?F cíele beleidsstukk.eÏ-
3p SCrDö'lnÏVeaU VJDr':Jeïï de doel!;'íel iirgen in COïïCrete ":C"leS 'Vertea Id e'r. liaöa... 'e:
veíaptvíicordíng afge.'egd aan de reco6ialgeweer; bestuurder.
!-let rnanagemeritteam komt ceri'odiek öijeeÏ On'l de líCDngalÏg eri realísaÏíe !'8n dOelStellföMeri2
besCíeken en te bewaker.-

'j00ï oriC!erhctíd 3aTl schcclget)aLíWerl ",'jO'dt gebrai'( gernaaff Van aCtuele meerJaren
ondeíoiiösplanrien-
Aanwezjgheid Var de plannirig- en contrcl cyc?us ibegroxïrig, iussertiidse rappö?ges en
)aínekening)-
Str'ategísó perscrieelsbeleid wordt ve.rder uitgeweïk=?
Farc'.íe:cheid+ng eü adrnirisïratieve orgar-isatíe zijn aariw=zig-
In 2ül4 is een exïerrie corrolleí aaügesta!d binnei het !sendocm Co!:ege.

3l
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Be!sngrijkste ósÍo's en onzekerheden
HïerondeÏ vo'gt een btprmijvíng van ce verívícrite be'aügrijke r:ïto's en cszekeÏhedeïi- Ir. dít
jaarVerS!a@ Sfaan peT ThOC'fdSfu« ae nS{CO'S T eï u3behlOreTJfÁe belei?oc'rr.?ens ííían dit Jaa'r
beschreven- Deze ondeíviieÏperi zí)n agendapunterí Dp de yel'gade'íngen !!an het algenlee)'I bestuur.
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í"" a"-" m
Demografische
omvA'ïelingen (krirnpl

Nega'úeve or.twíkkelíÏg
ieerlingenaanÏa!{en (lange
temiijn;

ISchclensttuaïie in ZuÏphen
era ornsïreker. geeft meer
kansen vocr gelijkmaïige
verdeiirig leeriinger-

-Lagere bekostígirg Ríjk
-!kbtterimeau kcmi Dnde'- drL}k te ';taaT.
-Oüderbeze=ïng gebcuwen
DOCÏ 'X!e yeving ;'Net Werk en Zekenaíeíd)
last%r cm f!exibele schil in stand te houden
-Gedwongen fDrrríatie5eperkin0"CrtSÍag
-Nega'öef beeld ííj snkeho!ders
-!'eíanínng var. de eigeri.schappen de
sch oo I

Cinderwíjsaaritiod staat
onder druk

DClöí lageïe irs:room per
onderwijssocn kaü üiet alles
rneer a.ar'igetioden ivorden

A1amen cmerdelen

Ntlí'llg In cor:CLlrrentlepüsitie

Gebouvi ís veroi;derd Gefü.üw yokloeï niet rr,eer

aan de aaarvoorgeldende
eÍsen

Negatief beeid bí) poÏen'Thële nieuwe
leerlingen en oude«

Tüener.eríde uitgÏven vocÏ aieílígheítí

Elezuííiiginger. van ae
overheid

Oïíze<ere financieríng
leerlingensÏromen

NegatieVe Veföjeni{íg
sameniverkírígsverbarid

-Nega'üeve explmfötie
-Mínder ínkc!ien 20íjaf bepaa'.de
aCtNbeí'een níe? rneeT kunnen WDrden
ungev«rd {o.a- ondeísteuníng leerlingeri :
-Geavionge ü fo ry a ti e be oerki ng/ c ïlts iag
-{magoschade
-OTl.rllS: eTl. OnZekerheld cn.der perSDrlee'.'
dcor cao en. ak<oordea, gmter deel van de
bekoStigíng nCtíting saíaris nlinCíer níirjíe
vcor regtlíeÏe !omimíe

-Irnago ondenujjs
-L'age ;arbeidsmobi)Ïeit
-Bezuínigírigen overheid
-'í%'ení'íng- en se{ectíebeieid
ïs ontoereïkend

ünvo!doende gekivalíiceerd
personee, en/of nXeï in sïaat
zijn orn vold«,enöe
ge kVx' a I íflCe e r d pe rS0 n e e í a a n
tetrekkenentebehouder:

-Inhuiir personeel
-Personeíe orí,.eíbezetting
-Toehame oríbevoegde docenten voor de
kías

-Personeie bezetting
-ScheefgÏoei in GPL
-Vers{echterde antJergíjsresultaten

]7 '/ 'VA ACCOUNTANTS
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-Versc!íuföir5g
pensieeüleeföjd
-Vergïíjzfög
-Oudere weíknemers

ö;íJ'-'en '{!I'4eÏ ín díerl';Ï
(gupmg klímaat)

Cípbouw/samenstel.'ing
personeelsbestaÏd is
üni.iolöoende in evenwicht

-R.enaÏrie BAPO gebruik
-Hcgere personeelskomen ïen öpZíCThÏe
Ïían larJel íjk GPL ('finanöële tekorÏenl
-P7oblerÏen m@t de t»lï'nunen
- nogere k0sten 'voor
vítalitersprograrnmaas
"%'{ C ffi ere k C ';te íí 1{ e'íCt e p o?. e Ven 'fl e

6.8 Rapportage van het toezjchthoi>der.d ürgaan
Vr:»or de Ï(:iportage v'an het (! Igem.een bestuuï auoÏdt vers*iezen riaar heï bestuuÏsveÏlag zoals ïs
cpgerioÏ.er íü het '?aarverslag-

6.9 0veríg
Erzija'i geen oiie;ge :ayen cr'n overte rappcrterer-
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Tekon aari persoreel voar
bepaalde vaakken

VcürscmrigeiaakkertJreigt
een föKOn a3n (JCCelXen
hiaardocr vakken Ïíhdeï
wcrcen aaÏgehcden o' dcor
an:.ere aocenten nieï

ge:+pecialiseerd ïr betreffend
dak

-Kwajitett ondeníiijs
' -Iríhaiir persoreel
-Persone%e ondeetting
T0enarie ün")eVoegde cocefüen '%/OClï de

klaS
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7. Jaarrekeníng

De sígnfficante verk?aringe'r'i «rsd'íil werk.el ijk eri begrooï ïesu taat.
De VDorüaamSíe reden VOOr heí hCier ult'!?51lel'. Van hiet p(.si'he'-'e í e'JlÏa'm 15 de 'í!eThogíng '-l'an de
njmbíjarage.
De cveríge b'aten en föSten 213n VDOr een gïO«n (leel cor'íforrn tíegrati'ïg- :)e afwilkingen 'wcrden op de
V«:I!geüde pa."ína verklaard-

3 5
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Verschil werkelijk resultaat en begroot resultaat 2020
Het werkelijke resultaat 2020 bedraagt
Het begrote resultaat 2020 bedroeg

342.113

fi

De verklaring voor het verschil tussen werkelijk en begroot resultaat:

3.1 Rijksbijdragen OCW/EZ hoger dan begroot.
Lumpsumvergoeding personeel minus verrekening uitkeringen (€ 320k) en lumpsumvergoeding
materieel (€ 1 8k) hoger dan begroot; bij de begroting is geen rekening gehouden met indexering.
Lumpsumvergoeding lesmateriaal € 9k hoger dan begroot; bedrag per leerling is hoger dan begroot.
Lerarenbeurs € 21 k lager dan begroot.
Prestatiebox € 22k hoger dan begroot; bedrag per leerling is hoger dan begroot.
Subsidie lente- en zomerschool € 1 27k hoger dan begroot; hiervan is € 70k nog vrijval 2018 en 2019.
Subsidie doorstroomprogramma vmbo-havo € 27k hoger dan begroot; subsidie ontvangen voor twee
overstapmomenten.
Subsidie doorstroomprogramma po-vo € 81 k hoger dan begroot; betreft subsidie 201 9/2020 deze is
geheel in 2020 verantwoord.
Subsidie inhaal- en ondersteuningsprogramma € 69k niet begroot; is extra subsidie i.v.m. de
Coronacrisis. Zie ook 4.4.

Prestatiesubsidie VSV (€ lOk) en resultaatafhankelijke bekostiging VSV (€ 4k) niet begroot.
SWV Passend onderwijs € 1 0k lager dan begroot; bedrag schooljaar 2020/2021 lager dan begroot.

655.952

3.2 0verige overheidsbijdragen lager dan begroot.
Subsidie gemeente Apeldoorn € 1 6k inzake goal setting programma niet begroot; zie ook 4.4.
Afwíkkeling ontvangst promotiebeurs € 6k niet begroot.
Subsidie Erasmusbeurs € 49k lager dan begroot. Daartegenover staan ook lagere scholingskosten
Erasmusbeurs. Subsidietermijn is verlengd i.v.m. de Coronacrisis.

25.456-

3.5 0verige baten lager dan begroot.
Opbrengst detachering € 45k hoger dan begroot; meer personeel gedetacheerd dan begroot.
Ouderbijdragen € 208k lager dan begroot; bedrag per leerling voor de TTO-bijdragen 2020/2021
Iager dan begroot en geen ouderbijdragen kampen/onderzoeksreizen i.v.m. de Coronacrisis.
Overige baten € 60k hoger dan begroot; uitbetaling eigen vermogen ISK (€ 26k), letterenfonds
Iiteratuurfestival (€ 8k), bijdrage ROC Aventus (€ 1 0k) en bijdragen lesson study (€ 1 1 k).

104.789-

5.1 Financiële baten lager dan begroot.
Rentelasten niet begroot.

12.898-

Verschil werkelijke baten en begrote baten 2020 '?

4.1 Personeelslasten hoger dan begroot.
Lonen en salarissen € 378k hoger dan begroot. [)it komt door 2,75% loonsverhoging per
maart 2020, de eenmalige uitkering in juni en er is 1 ,5 FTE meer ingezet.
Personele voorzieningen € 74k lager dan begroot; de hoogte van de personele voorzieningen
wordt ultimo 2020 bepaald op basis van de werkelijkheid, de vrijval is derhalve hoger dan verwacht.
Externe vervanging directie € 66k hoger dan begroot; PhentaRho organiseren en evalueren
nieuw onderwijs. Externe vervanging OP (€ 41 k) en externe vervanging OOP (€ 9k) lager dan begroot.
Scholingskosten € 20k lager dan begroot.
Scholingskosten Erasmusbeurs € 49k lager dan begroot; zie ook 3.2.
VAVO-leerlingen € 14k lager dan beqroot.
Wervingskosten personeel € 1 7k hoger dan begroot; werving afdelingsleider.
Overige personele lasten € 30k lager dan begroot; betreft voornamelijk afwikkeling vakantiegeld
2019.

216.899
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4.2 Afschrijvingen hoger dan begroot. 105

4.3 Huisvestingslasten lager dan begroot.
Huur € 21 k lager dan begroot; drie maanden geen huur sporthal i.v.m. de Coronacrisis.
Onderhoudscontracten € 9k hoger dan begroot.
Schoonmaakkosten € 51 k hoger dan begroot; extra kosten i.v.m. COVID-19.
Heffingen/belastingen € 6k hoger dan begroot; heffingen Berkenlaan niet begroot.
Verzekeringen € 8k hoger dan begroot; AOV-verzekering niet begroot, dit is nieuw afgesloten in
2020.

Overige huisvestingslasten € 26k hoger dan begroot; aanpassing muzieklokaal.
Dotatie onderhoudsvoorziening € 93k lager dan begroot; er is een nieuw meerjarenonderhouds-
plan en de dotatie is door het bestuur opnieuw vastgesteld

5.937-

4.4 0verige lasten lager dan begroot.
Telefoon- en glasvezelverbinding € 7k lager dan begroot.
Representatiekosten € 34k hoger dan begroot; kosten open huis, attentie leerlingen en kosten
diploma-uitreiking.
Juridische ondersteuning € 6k lager dan begroot.
Software algemeen € 38k hoger dan begroot; diverse licentiebedragen hoger dan begroot.
AVG-kosten € 6k niet begroot.
Onvoorzien € 8k hoger dan begroot; CO2- sensoren i.v.m. Corona.
Leermiddelen secties € 1 1 k lager dan begroot.
Uitgaven Iente- en zomerschool € 6k lager dan begroot.
Uitgaven doorstroomprogramma vmbo-havo € 1 5k lager dan begroot.
Uitgaven doorstroomprogramma po-vo € 30k hoger dan begroot.
Uitgaven FERM € 1 6k niet begroot; betreft goal setting programma, zie ook 3.2.
Uitgaven inhaal- en ondersteuningsprogramma € 58k niet begroot; zie ook 3.1 .
Onderhoud ICT € 1 6k hoger dan begroot.
Uitgaven ouderbijdragen TTO (€ 144), regulier (€ 21 k) en uitgaven schoolfonds (€ 1 66k) lager dan
begroot; minder uitgaven i.v.m. de Coronacrisis.

40.371-

Verschil werkelijke lasten en begrote lasten 2020 m

Recapítulatie:
Verschil werkelijke baten en begrote baten 2020
Verschil werkelijke lasten en begrote lasten 202ü

512.809

170.696
342.113
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Analyse verschil werkelijke exploitatie en begroting

Treasuryverslaq
Het bestuur heeff in het verslagjaar 2020 qeen middelen belegd.
Overtollige middelen worden op een spaarrekening gezet.
Het Isendoorn maakt ultimo 2020 geen gebruik van financiële instrumenten.
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Investerínqen en fínancierinqen

Investerinqen
In 2020 is geïnvesteerd in materiële vaste activa voor een bedrag van
De begrote investeringen voor 2020 vtaren € 139.500.

Lanqlopende leninqen
Per balansdatum 31-12-2020 zijn er geen langlopende leningen.

€ 165.544

Ondertekeninq

Maart 2021

Stichting Isendoorn

Handtekening voorzitter:
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Kengetallen
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2020 2fü9 2018
Kengetallen financiële posítíe

Solvabiliteít

De solvabiliteit gee'fl aan in hoeverre aan de verplichtingen
op lange termijn kan worden voldaan.
Een solvabiliteitsratio van minimaal 0,30 is wenselijk.
Eigen vermogen + voorzieningen € 6.324.086
Totaalvermogen € 8.080.719 0,78 0,79 0,78

Liquiditeit (current ratío)
De current ratio geeft aan in tioeverre aan de verplichtingen
op korte termijn (1 jaar) kan worden voldaan.
Een current ratio van minimaal 1 ,00 is wenselijk.
Vlottendeactiva € 6.012.877
Kortlopende schulden € 1.756.633 3,42 3,50 3,34

Huisvestíngsratio
De huisvestingsratio geeft aan welk deel van de totale
Iasten aan huisvesting wordt besteed.
Een huisvestingsratio kleiner dan 0,10 is wenselijk.
Huisvestingslasten+afschrijving gebouwen € 870.065
Totalelasten € 14.264.015 0,06 0,06 0,05

Weerstandsvermogen
Het weerstandsvermogen geeft een indicatie van de
financiële reservepositie.
Een weerstandsvermogen groter dan O,05 is wenselijk.
Eigen vermogen € 4.030.528
Totale baten € 14.606.128 0,28 0,31 0,30

Rentabiliteit

De rentabiliteit geeft de verhouding vveer tussen het
resultaat uit gewone bedrijfsvoering en de totale baten.
Een rentabiliteit van minimaal O,00 is wenselijk.
Resultaat gewone bedrijfsvoering €
Totalebaten €

342.113
14.606.128 0,02 0,03 o,oí

Kapitalisatiefactor
Een kengetal om te signaleren of misschien een deel van
het kapitaal niet of inefficiënt benut wordt voor de vervulling
van de onderwijstaken.
Voor kleine instellingen adviseert de commissie Don een
bovengrens van 60'!/o.
Totaalvermogen € 8.080.719
Boekwaarde activa (gebouwen+terreinen) € 1.122.390
Totalebaten € 14.606.128 47,6% 50,4% 50,3%

Signaleringswaarde voor mogelijk bovenmatig vermogen
Normatiefpubliekevper31-12-2020 € 3.241446
Feitelijkpubliekevper31-12-2020 € 3.865.040

Conclusie:

Op basis van bovenstaande bedragen overschrijdt het publiek deel van het eigen vermogen van Stichting
Isendoorn de genormeeme signaleringswaarde.
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Alqemeen

Jurídische vorm en voornaamste activiteiten
De organisatie is een onderwijsstichting; de voornaamste activiteiten van de stichting bestaan uit het
verzorgen van onderwijs van vmbo Um vwo. De stichting heeft zonder winstoogmerk ten doel de behartiging
en de bevordering van het voortgezet onderwijs. Daartoe zal openbaar onderwijs en onderwijs van een of
meer richtingen worden verzorgd in afzonderlijke scholen voor openbaar onderscheidenlijk bijzonder
onderwijs conform artikel 53c van de Wet op het Voortgezet Onderwijs.

Toegepaste standaarden
De jaarrekening is opgesteld volgens de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. In deze regeling is bepaald
dat de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW, de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (in het bijzonder
RJ 660 0nderwijsinstellingen) en de Beleidsregels toepassing WNT van toepassing zijn en met
inachtneming van de daarin aangeduide uitzonderingen. De grondslagen die worden toegepast voor
de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten.
Presentatie

De gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van 2017.
De jaarrekening is opgesteld in euro's, zijnde de functionele valuta van Stichting Isendoorn. Alle financiële
informatie is na rekenkundige bewerking afgerond op gehele getallen. Hierdoor blijven de uitkomsten zo
dicht mogelijk bij de werkelijkheid maar wijken de gepresenteerde totalen soms iets af van de som der
delen.

Financiële instrumenten

Financiële instrumenten omvatten bij Stichting Isendoorn debiteuren en overige vorderingen, geldmiddelen,
leningen en overige financieringsverplichtingen, crediteuren en overige te betalen posten.
Financiële instrumenten worderi bij de eerste opname veníííerkt tegen reèle waarde. Indien instrumenten
niet zijn gewaardeerd tegen reële vtaarde met verwerking van waardeveranderingen in de staat van baten
en lasten maken eventuele direct toerekenbare transactiekosten deel uit van de eerste waardering.
Na de eerste opname worden financiële instrumenten op de hierna beschreven manier gewaardeerd.
Vorderíngen en schulden
Debiteuren, overige vorderingen, geldmiddelen, leningen, overige financieringsverplichtingen, crediteuren en
overige te betalen posten worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve
rentemethode, dus rekening houdend met de tijdswaarden van geld, verminderd met bijzondere
waardevermindering.

Grondslagen voor waardering van actíva en passiva en de resultaatbepaling
Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.
Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische
voordelen naar Stichting Isendoorn zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouvvbaar kan worden
vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de
afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen en de omvang van het bedrag
daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.

De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.
De opstelling van de jaaírekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veÏonder-
stellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van
activa en verplichtingen en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze
schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld.
Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in
toekomstige perioden vvaarvoor de herziening gevolgen heeft.

Stichting Isendoorn
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Toelichtínq bij de balans

Materiële vaste activa

Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van
de daarop gebaseerde lineaire afschrijvingen, berekend met inachtneming van de geraamde economische
levensduur van de betreffende activa. Op terreinen, materiële vaste activa in uitvoering en vooruitbetalingen
op materiële vaste activa wordt niet afgeschreven.
Voor de overige categorieën gelden de volgende jaarlijkse afschrijvingspercentages:
- gebouwen 2,5% /4%
- renovatie gebouwen 5,0%
- ICT 10,0% /20,0% /25% /33,3%
-meubilair 5,0% /10,0%
-overigeinventaris 4,0% /8,3% /10,0%
Voor inventaris en apparatuur wordt een activeringsgrens van € 1 .000 gehanteerd.
Onderhoudsuitgaven worden slechts geactiveerd, indien zij de gebruiksduur van het object verlengen.
Bijzondere waardeverminderingen
Vaste activa met een lange levensduur dienen te worden beoordeeld op bijzondere waardeverminderingen
wanneer wijzigingen of omstandigheden zich voordoen die doen vermoeden dat de boekwaarde van een
actief niet terugverdiend zal worden. De terugverdienmogelijkheid van activa die in gebruik zijn, wordt
bepaald door de boekwaame van een actief te vergelijken met de geschatte contante waarde van de
toekomstige nettokasstromen die het actief naar verwachting zal genereren. Wanneer de boekwaarde van
een actief hoger is dan de geschatte contante waarde van de toekomstige kasstromen, worden bijzondere
waardeverminderingen veran'uoord voor het verschil tussen de boekwaarde en de realiseerbare waarde.
Financíële vaste activa

De effecten worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs voor zover deze tot einde looptijd worden
aangehouden. Voor zover ze niet tot einde looptijd worden aangehouden worden deze gewaardeerd tegen
reële waarde.

Eígen vermogen
Onder het eigen vermogen worden de algemene reserves, de bestemmingsreserves en de
bestemmingsfondsen gepresenteerd. De algemene Ïeserve bestaat uit de reserves die ter vó3e beschikking
staan van het bestuur. Indien een beperktere bestedingsmogelijkheid door de organisatie is aangebracht
dan is het aldus afgezonderde deel van het eigen vermogen aangeduid als bestemmingsreserve. Indien de
beperktere bestedingsmogelijkheid door derden is aangebracht dan wordt dit deel aangemerkt als
bestemmingsfonds. Voorts wordt er indien van toepassing binnen het eigen vermogen een onderscheid
gemaakt naar publieke en private middelen.

Voorzíeningen
Een voorziening in verband met verplichtingen als bedoeld in artikel 2:374 lid 1, eerste volzin BW, wordt
uitsluitend cipgenomen indien op de balansdatum aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
- de rechtspersoon heeft een verplichting (in rechte afdwingbaar of feitelijk);
- het is waarschijnlijk dat voor de afwikkeling van die verplichting een uitstroom van middelen noodzakelijk

is; en er kan een betrouwbare schatting worden gemaakt van de omvang van de verplichting.
Tenzij anders aangegeven worden de voorzieningen opgenomen tegen de nominale waarde.
Toevoegingen aan voorzieningen vinden plaats ten laste van de staat van baten en lasten. Uitgaven vinden
rechtstreeks plaats ten laste van de voorzieningen.
Voor verwachte kosten inzake periodiek onderhoud van panden, installaties e.d. wordt een voorziening
gevormd, gebaseerd op een meerjaren onderhoudsplan.
De jubileumvoorziening betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen. De voorziening
is berekend op basis van € 950 per FTE.
In de voorziening "cao levensfasebewust beleid" is de verplichting per ultimo jaar opgenomen voor het
gespaarde basisverlof volgens het VO CAO 20"l 6/2fü 7. Met het basisbudget van 50 klokuren kunnen
keuzes worden gemaakt die passen binnen de levensfase en de persoonlijke situatie en die de duurzame
inzetbaarheid vergroten.
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Kortlopende schulden
Schulden met een op balansdatum resterende looptijd van ten hoogste één jaar worden aangeduid als
kortlopend. Schulden worden niet gesaldeerd met activa. Schulden worden gewaardeerd tegen de reèle
waarde. Overlopende passiva betreffen vooruitontvangen bedragen (waaronder geoormerkte bijdragen) en
nog te betalen bedragen ter zake van lasten die aan een verstreken periode zijn toegekend. Van bedragen
die voor meerdere jaren beschikbaar zijn gesteld, wordt het nog niet bestede gedeelte op deze post
aangehouden. Vrijval ten gunste van de staat van baten en lasten geschiedt naar rato van de besteding.

Toelichtínq bij staat van baten en lasten

Algemeen
De baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben.
Rijksbijdragen, overige overheidsbijdragen en - subsidies uit hoofde van de basisbekostiging worden in het
jaar waarop de toekenning betrekking heeft volledig verwerkt als baten in de staat van baten en lasten.
Indien deze opbrengsten betrekking hebben op een specifiek doel dan worden deze naar rato van de
verrichte werkzaamheden als baten verantwoord.

Rijksbíjdragen OCW
Onder de Rijksbijdragen OCW worden de vergoedingen opgenomen verstrekt door het Ministerie van OCW.

Overíge overheidsbíjdragen
Onder de overige overheidsbijdragen worden de vergoedingen opgenomen verstrekt door gemeente of
provincie. De overige overheidsbijdragen worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking
hebben.

Overige baten
Onder de overige baten worden de vergoedingen opgenomen die niet verstrekt zijn door het Ministerie van
OCW, gemeenten, provincie en/of andere overheidsinstellingen.

Pensíoenen

Uitgangspunt is dat de in de verslagperiode te verwerken pensioenlast gelijk is aan de over die periode
aan het pensioenfonds verschuldigde pensioenpremies. Voor zover de verschuldigde premies op
balansdatum nog niet zijn voldaan, wordt hiervoor een verplichting opgenomen. Als de op balansdatum
reeds betaalde premies de verschuldigde premies overtreffen, wordt een overlopende actiefpost opgenomen
voor zover sprake zal zijn van terugbetaling door het fonds of van verrekening met in de toekomst
verschuldgde premies.
Verder wordt op balansdatum een voorziening opgenomen voor bestaande additionele verplichtingen ten
opzichte van het fonds en de werknemers, indien het waarschijnlijk is dat voor de afwikkeling van die
verplichtingen een uitstroom van middelen zal plaatsvinden en de omvang van de verplichtingen
betrouwbaar kan worden geschat. Het al dan niet bestaan van additionele verplichtingen wordt beoordeeld
aan de hand van de uitvoeringsovereenkomst met het fonds, de pensioenovereenkomst met de
werknemers en andere (expliciete of impliciete) toezeggingen aan de werknemers. De voorziening wordt
gewaardeerd tegen de beste schatting van de contante waarde van de bedragen die noodzakelijk zijn om
de verplichtingen op balansdatum af te wikkelen.
Voor een op balansdatum bestaand overschot bij het pensioenfonds wordt een vordering opgenomen als
de onderneming de beslissingsmacht heeft over dit overschot, het waarschijnlijk is dat het overschot naar
de onderneming zal toevloeien en de vordering betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Grondslagen voor het geconsolideerde kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.
In het kasstroomoverzicht wordt onderscheid gemaakt tussen de kasstromen uit operationele activiteiten,
investerings- en financieringsactiviteiten. Rentebaten en rentelasten worden opgenomen onder de
kasstroom operationele activiteiten.
De liquide middelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit kasmiddelen, tegoeden op bank- en giro
rekeningen en deposito's.
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Stelselwijzigíngen
In het boekjaar 2020 is er een stelselwijziging doorgevoerd op de vordering OCW "Wijziging regeling
onvoorziene gevallen bij invoering vereenvoudiging bekostiging voortgezet onderwijs". Dit omwille van de
vergelijkbaarheid zijn de vergelijkende cijfers aangepast.
De effecten op de algemene reserve zijn als volgt: Stand per Stand per

1-1-2019 1-1-2020
3.340.134 3.688.415
4.112.014 4.474.406

Algemene reserve inclusief stelselwijziging
Algemene reserve exclusief stelselwijziging

Deze aanpassing heeft per 1-1-2019 een negatief effect op het eigen vermogen, waarmee het eigen vermogen
met € 771 .880 daalt van € 4.112.014 naar € 3.340.134. Het vermogen per 1-1-2020 daalt met € 785.991 van
€4.474.406naar€3.688.415.
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Balans per 31 december 2020 (na resultaatbestemmíng)
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2020
€

2019
€

Actíva

Vaste actíva
1 .2 Materiële vaste activa

Vlottende activa
1 ,4 Voorraden

1 .5 Vorderingen
1 .7 Liquide middelen

5.000
347.144

5.660.733

2.067.842

5.000
376.257

5.109.569

2.185.903

Totaal activa

6.fü2.877

fi

5.490.826

W

Passiva

2.1 Eigen vermogen
2.2 Voorzieningen
2.3 Langlopende schulden
2.4 Kortlopende schulden

Totaal passiva

4.030.528
2.293.558

1 .756.633

fi

3.688.415
2.195.644

1 .792.670

Ë
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Staat van baten en lasten over 2020
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JaaíÏekening
2020

€

Begroting
2020

€

Jaarrekening
2019

€3 Baten

3.1 Rijksbijdragen
3.2 0verige overheidsbijdragen en -subsidies
3.5 0verige baten
Totaal baten

13.699.452
73.144

833.411
14.606.007

13.043.500
98.600

938.200
í4.080.300

13.377.630
56.342

963.485
14.397.457

4 Lasten
4,I Personeelslasten
4.2 Afschrijvingen
4.3 Huisvestingslasten
4.4 0verige lasten
Totaal lasten

11 .424.499
283.605
781.663

1.761.229
14.25C).996

11 .207.600
283.500
787.600

1 .8fü .600
14.080.300

10.982.454
266.383
745.379

z.oíí.zga
14.035:509

Saldo baten en lasten 355.011 3(31 .948

5 Financiële baten en lasten 12.898- 444

Resultaat ï 362.392

Resultaatbestemmíng
Algemene reserve
Bestemmingsreserve salarisrisico
Bestemmingsreserve BAPO
Bestemmingsreserve huisvesting
Bestemmingsreserve schoolfonds

314.112
43.244

88.402-
73.159

342.113

89.200

87.300-
1 .900-

227.615
221.577

87.516-
716

-362.392
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Kasstroomoverzicht
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2020

€

2019

€

Kasstroom uit operationele activíteiten

Saldo baten en lasten

Aanpassingen voor:
- afschrijvingen
- mutaties voorzieningen

Veranderingen in vlottende middelen:
- voorraden

- vorderingen
- kortlopende schulden

283.605

97.914

29.113

36.037-

355.011

381.519

266.383

68.283-

29.770-

28.230-

361.948

198.100

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

Ontvangen interest
Betaalde interest

121
ía.oig

6.924-

ï

444

58.000-

m

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

12.898-

ï

444

ï

Kasstroom uít investeríngsactiviteíten
Investeringen in materiële vaste activa
Desinvesteringen materiële vaste activa
Investeringen in financiële vaste activa

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

165.544-

165.544-

341 .076-

341 .076-

Kasstroom uít financieríngsactiviteiten
Nieuw opgenomen leningen
Aflossing langlopende leningen

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten

Mutatie liquide míddelen

Beginstand liquide middelen
Mutatie liquide middelen

Eindstand liquide middelen

5.109.569
551.164

m

5.660.733

4.948.153
161.416

Ü

5.109.569
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Toelichting behorende lot de balans
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1.2 Maíeriël* vaite activa

1.2.I Gebouwen en kerrelnen
Gebouw leigen inVesleíing)

1.2.2 InveníaíÍs *n apparaluur
ICï

Meuhilaií

ovet:qe invetúaíis

L2.4 In uilvoerlng en vooruilbeíalíngen

Tokaal makeri@le vaske ackm ';? ï ï 'íe,5.544

De WOZ-waaíde van de gebouwen is op 3í decembeí 2020 vaslgesíeld op € 8.224.000.
De verzekeíde waatde van de gebouwen (incl. iníichíing) is op 31 decembet 2020 vasígesíeld op € 28.719.000.

a In dií bedrag zií een invesíeíing in !ouchscíeens. D0 aanschafwaaíde bedíaagí € í ïg.goo. op deze aaÏschafwaarde is sen subsidie van € 80.000 in mindenng gebíechí.

Aanschal-

pí<s

€

g,465,64(i- -2,g5í.se7------í.22g%9z-

I.í35.Oe8
1533.109

354.331
a:o»:i.ios:

Cumulalieve Boelmaaíi:le Invesleílngen
aíschíiivingen

i-1-2Yl20 2020
€ €j

888.382 246.706
909.720 623.989
249.915 i04.416

-g,p?47,2g7?? ??ff3,zs,,í?í2?

j27.415 a
4.544

33.585

í65.:ï44

l)ssinvest

2020
€

Cumulalieve

aíschíijvingen Alschíijvingen Aanschalpf?%s
oesinves!.

2020 2020 sí-í>-zozo
€€ €

88.402

- ?283.605 ï Í

í07.503
67.329
20.3'M

jgs,zqi?

2.Q,659

í.282.483
1.538.253

387.916

.3.ía!!U?

Cumulaíieve

a{schí0vingen
3í-12-2020

€

995.885
977.049
27a286

».>qs.zq§?

,í .343.289

Boekvraarde

sí-iz-zozo
€

1.122.390

266.6í8
561.204
íí7.630

g45,45i.

2.067.842

: m
"pi

?
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Toelichting behorende tot de balans
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31-1 2-2020
€

31-al2-2019

€
1.4 Voorraden
Voorraden personeelskantine en kantoorartikelen 5.000 5.000

1.5 Vorderinqen

1.5.I Debiteuren

Debiteuren ouderbijdragen
Vordering op ouders

240.483
31.850

272.333

180.836
46.050

,:26.§8q

1.5.7 0verige vorderíngen
Rente banken

Rekening-courant salaris
Overige te ontvangen bedragen

10

2.820

17.188

20.018-

122

84.647
84.769

1.5.8 0verlopende actíva
Vooruitbetaalde bedragen 54.p3- e4.ag,-

Totaal vorderíngen 347."l44 376.257

1 .7 Líquide middelen

1.7.1 Kasmiddelen 1.518 3.154

1.7.2 Tegoeden op bank- en gírorekeningen
Rabobank, rekening courant NL82 RABO 0376 7991 53
Rabobank, rekening courant NL90 RABO 0376 7251 92
Rabobank, spaarrekening NL42 RABO 1014 4396 55
Rabobank, spaarrekening NL90 RABO 3159 8445 36

481.394
106.626
síe.ío:z

4.455.093

p,epg.g2@-

364.136
64.125

zís.ogz
4.462.062

Q.iC)Q.43§

Totaal liquíde míddelen 5.660.733 5.109.569

Stichting Isendoorn
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Stand per
1-1-2020

€

Bestemming
resultaat

2020
€

Overige
mutaties

2020
€

Stand per
31-12-2020

€
2.1 Eíqen vermoqen

2."l.l Algemenereserve -1,6qi,65g2 ql4,13g 1-.g45.89-4

2.1.2 Bestemmingsreserve(publiek)
Bestemmingsreserve salarisrisico
Bestemmingsreserve BAPO
Bestemmingsreserve huisvesting

841.206
íoo.ooo

1.023.188

1 .!p64.394-

43.244

88.402-

45.l58m

884.450
üoo.ooo
934.786

3 !1 g.:,,qa

2.1.2 Bestemmingsreserve(privaat)
Bestemmingsreserve schoolfonds gg,;g- .73.!!9 165.488

Totaal eígen vermogen fi ï Í

De bestemmingsreserve salarisrisico dient om langlopende verplichtingen aan personeel op te kunnen vangen
bij bijvoorbeeld een terugloop van leerlingen, of bij andere salarismaatregelen. De bestemmingsreserve bedraagt
circa 8 á 10% van de loonkosten.

De voorziening Bevordering Arbeidsparticipatie Ouderen (BAPO) is met ingang van het verslagjaar 2010 niet
Ianger toegestaan. De uitgaven voortvloeiend uit de BAPO-regeling zijn met ingang van het verslagjaar 2010
verwerkt als periodelasten. De bestemmingsreserve BAPO dient ter dekking van loonkosten gespaarde BAPO.
De bestemmingsreserve huisvesting is ontstaan na opheffing van de egalisatierekening gebouwen en dient ter
dekking van de afschrijvingslasten op gebouwen.

De bestemmingsreserve schoolfonds betreft het cumulatieve positieve saldo van schoolfondsbijdragen.
Overschotten op schoolfondsbijdragen worden toegevoegd aan de bestemmingsreserve; tekorten op
schoolfondsbijdragen worden in mindering gebracht op de bestemmingsreserve.

Stichting Isendoorn
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Toelichting behorende tot de balans
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Stand per
1-1-2020

€

Dotaties

2020

€

Onttrekkingen Overige mutaties
2020 2020

€ €

Stand per
31-12-2020

€

2.2 Voorzieningen

2.2.1 Personeelsvoorzieningen
Spaarverlof
Levensfasebewust beleid
Jubilea
Vakantieverlof

Personeel overig

109.912

399.531

126.107

5.477

641 .027

5.978

19.130

9.363

28.185

62.656

4.808

5.477

10.285

32.575

32.575

148.465

418.661

130.662

28.185

È

2.2.3 0verige voorzíeningen
Onderhoudsvoorziening 1 .554.617 154.000 141.032 1 .567.585

Totaal voorzieningen M m T'? 32.575 2.293.558

Kortlopend
deel < 1 jaar

€

Langlopend
deel > 1 jaar

€

Totaal

€

2.2.1 Personeelsvoorzieningen
Spaarverlof
Levensfasebewustbeleid
Jubilea
Vakantieverlof

102.300
3.500

23.600

148.465
316.361
127.162

4.585

148.465
418.661
130.662
28.185

2.2.3 0verige voorzieningen
Onderhoudsvoorziening 249.600

379.000
1 .317.985
1.914.558

1 .567.585
2.293.558

Voorziening spaarverlof.
De voorziening spaarverlof is gevormd om bij opname van het verlof de vervangingskosten te dekken.

Voorziening jubilea.
De jubileumvoorziening betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen. De voorziening
is berekend op basis van € 950 per FTE.

Voorziening levensfasebewust beleid.
In de CAO VO is de regeling opgenomen dat iedere medewerker jaarlijks de beschikking krijgt over een
basisbudget van 50 klokuren. Hiermee kunnen keuzes worden gemaakt die passen binnen de levensfase
en de persoonlijke situatie en die de duurzame inzetbaarheid vergroten. Er zijn verschillende
keuzemogelijkheden zoals vermindering van lestaken, uitbetaling werknemer Um schaal 8, een bijdrage in
de kosten van kinderopvang, verhoging van de pensioenaanspraken en een spaarmogelijkheid. Medewerkers
van Stichting Isendoorn maken jaarlijks hun keuze. In de voorziening levensfasebewust beleid is de verplichting
voor het gespaarde basisverlof per ultimo jaar opgenomen.

Voorziening vakantieverlof
De voorziening vakantieverlof is gevormd voor de compensatie van vakantieverlof over de afgelopen vijf jaar van
medewerkers die zwangerschaps- en bevallingsverlof genoten tijdens de schoolvakanties. Dit verlof viel destijds
samen met de schoolvakanties (m.u.v. de zomervakantie, dit kon al op een later moment opgenomen worden).
De medewerkers in de categorie onderwijzend personeel kunnen het niet genoten vakantieverlof alsnog
opnemen of kiezen voor uitbetaling.

Stichting Isendoorn
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Voorziening personeel overig.
De voorziening personeel overig betreft een voorziening voor toekomstige uitkeringsverplichtingen aan
oud-personeelsleden.

De onderhoudsvoorziening is gevormd ter egalisatie van toekomstige uitgaven voor groot onderhoud.
Deze voorziening is onderbouwd met een meerjaren onderhoudsplan.

Stichting Isendoorn r
íi'



Toelichting behorende tot de balans

M
*. ü ','-Á» , ísendoorncollege
JJ

31-12-2020

€

31-12-2019

€

2.4 Kortlopende schulden

2.4.2 Vooruitontvangen bedragen
Leerlingbijdragen
Investeringssubsidie
Promotiebeurs

Samenwerkingsverband regio Zutphen
Lerarenbeurs

Subsidie inhaal- en ondersteuningsprogramma
Subsidie doorstroomprogramma po-vo
Subsidie Iente- en zomerscholen
Subsidie Erasmusbeurs

296.550

13.B47
15.194
3.200

91.543
8.333

63.116
491 .783

371 .784
6.469

13.847

59.000
69.584
73.235

593.919

2.4.3 Crediteuren 150.273 126.960

2.4.7 Belastingen en premies sociale verzekeringen
Loonheffing en sociale lasten december 477.853 451.74q

2.4.8 Schulden terzake van pensioenen
Premies ABP december 150.963 149.740

2.4.10 0verlopende passiva
Zambia project
Salaris december

Rekening courant lief en leed
Ministerie OCW resultaatafhankelijke bekostiging VSV VO vast bedrag
Aanspraken vakantiegeld en bindingstoelage
Overige overlopende passiva

23.680

480

1.306

16.000

387.556

56.739

485.761

23.680

9.670

qe.ooo

372.690

48.268

470.308

Totaal kortlopende schulden 'ï7? ë

Stichting Isendoorn
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Geoomerkke doelsubiidie OCWIEZ
J
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Gl Subsldies waarb5 het eventu*el nieí aangewende deel van de subdsidie, miís de acíiviíeiten volledig zijn uitgevoerd, kan wonlen besteed aan ander* acíiviíeiíen waarvoor
bekostiging w:ïrdk verstreld

Omschrijving
Eledraq van

Ïoewijzing íoewijzing
Kenmerk Daíum €

Lvaíenbeuís DUBfü0284 28-8-2ö20 5.486
Subsidie vooí lenle- en zomeíscholen LËNZO18215 14-5-2018 122.400
Subsidie vooí lenle- en zometscholen LENZO19135 10-4-2Cll9 61650
Subsidie vooí leníe- en zomeyscholen LËNZO20166 21-4-21)21) izo.aoo
Subsidie dooísm:ïompíoOíamma po-vo DPOVOl81i2 30-8-2018 ïi.ooo
8ubsidie dooís!íoompíogíamma po-vo DPOVC)19074 28-8-20í9 100.000
Subsidie dooísltoompíogamma po-vo DPOVO20093 ze-ío-:ïo:ïo íoo.ooo
Sííbsklïeinhaal-enondeís!eunïnqsptogammalOP-4064í-VO {0-7-2020 í60.200To!aal '?74í.336

Omvangen Um
verslagjaar

€

5.486

izz.<oo
6L650

120.600

zí.ooo
í00.00ü

50.000
iao.zoo
M

De activiteíten ziin ultimo verilagiaar
confo((p de subsidiebeschikking
geheel ultgevoerd en aTgerond

nee

la
ja
%a
ja
ja

nee

nee

G2-A subsidies díe uiísluitend mogen woíden aangewend voor heí doel waarvoor de subsidie is versírekí, anopend per ulíimo verslaglaar

Tokale Saldo

Onívangen subsidiabele per
tím vorig hosíen

verslag%aar Um vorig 1-1-2020

verslag%aar verslag%aar
€ € €

Omschríiving
Kenmark

lcïevriiz!na
Daíum

Toíaal

Bedraq van
toewi)zíng

€

Ontvangen
in

:ro:ro

verslagJaar
€

To!ale
subsidiabele

kosk*n in
202(l

verslag}aar
€

Te
v*rrekenen

31-12-2(}20

verslag%aar
€

G2-B Subsidies die uiísluiíend mogen worden aangeviend voor heí doel waarvoor de subsidie is verstreki doorlopend íoí in een volgend verslagiaar
Tob!e Saldo Ontvangen

Omvangen subsidiabele per in
Um vorig kosten

v*rslaglaar Um vorig i?i-zozo 2020
verslagiaaí verslaqlaar verslaglaar

€ € € €

Omschrijving
Kenmerk

Toew5zing
Datum

Ïolaal

Bedraq van
íoewijzing

€

Ïotale
subsidiabele

kosten in
2020

verslag%aar
€

'ïe

vemikenen

31-12-21)20

verslagiaar
€

Q ?
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Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten
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Jaarrekening
2020

€

Begroting
2020

€

Jaarrekening
2fü9

€
3 Baten

3.1

3.1.1

3.1.1

3.1.1

Rijksbíjdragen
Rijksbijdrage OCW/EZ
Lumpsumvergoeding personeel
Lumpsumvergoeding materieel

10.617.196
1 .926.397

12.543.593

10.297.700
1.899.700

i2, 1 97.4C)0

1o.eog. 133
1 .905.669

12.514.802

3.1.2 Overige subsidies OCW/EZ 1.101.314 781.800 802.260

3.1 .3 Ontvangen doorbetalingen rijksbijdragen SWV 54.545 64.300 60.568

ï? m fi

3.2
3.2.1
3.2.2

Overige overheídsbíjdragen en -subsidíes
Gemeentelijke bijdragen
Overige

22.469
50.675
73.144

6.500
92.100
98.600

14.7ü8
41.634
56.342

3.5
3.5.1
3.5.2
3.5.5
3.5.6

Overige baten
Verhuur

Detachering personeel
Ouderbijdragen
Overige

53.574
133.546
584.856

61 .435
833.411

55.800
88.800

792.600
1 .000

938.200

31.574
90.238

834.545
7.128

963.485

4 Lasten

4.1
4.1.1

Personeelslasten
Lonen en salarissen 11 .055.621 10.677.200 10.51 5.077

4.1.2 0verigepersoneelslasten
4.1 .2.1 Personele voorzieningen
4.1.2.2 Personeelnietinloondienst
4.1 .2.3 0verige personele lasten

57.179
146.490
210.513

414.1!32

131.100
íao.ooo
3al9.300

§80.4gQ

12.012-
164.329
378.330

-530.647

4.1.3 Uitkeringen 45.304- 50.000- 63.270-

r ï Ë

Het totaal aan lonen en salarissen uit 4. 1 .1 is opgebouwd
uit de volgende componenten:
Brutolonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenpremies

8.600.737
1.112.532
1 .342.352

11 .055.621

8.306.344
q .074.451
1 .296.405

10.677.200

8.234.288
1 .064.854
í.215.935

lO.5al5.077

Gemiddeld aantal FTE inclusief vervanging 139,07 137,58 139,43

4.2

4.2.2

4.2.2

Afschrijvíngen
Gebouwen

Inventaris en apparatuur
88.402

195.203
283.605

87.300
196.200
283.500

87.516
178.867
266.383

Stichting Isendoorn 'er í4eht? blad 56Tf
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Jaarrekening
2020

€

Begroting
2020

€

Jaarrekening
2fü9

€
4 Lasten

4.3
4.3.1
4.3.3
4.3.4
4.3.5
4.3.6
4.3.7
4.3.8

Huisvestíngslasten
Huur

Onderhoud

Energie en water
Schoonmaakkosten
Heffingen
Overige huisvestingslasten
Dotatie onderhoudsvoorziening

59.080
55.307

115.050
304.754

16.962
76.510

í54.000
781.663

79.800
44.600

116.300
253.ü00

ï1 .200
35.700

247.000
787.600

64.561
42.735
87.385

204.970
13.218

145.510
187.000
745.379

4.4

4.4.1
Overíge lasten
Administratie- en beheerslasten 454.368 369.100 408.fü

4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen
4.4.2.1 Leermiddelen secties
4.4.2.2 Diverse onderwijskosten
4,4.2.3 Repro afdeling
4.4.2.4 0nderhoud apparatuur

76.836
945.399
46.995
60.546

í.ízg.7ïe

87.500
746.800
47.200
45.000

926.500

77.314
858.206
52.914
60.089

1 .048.523

4,4.4 0verige
4.4.4.I Uitgaven ouderbijdragen
4.4.4.2 Uitgaven schoolfonds
4.4.4.3 0verige lasten

gs.í:>í
82.532

1 .432
1 77.085

257.900
248.100

Í

297.786
286.870

3

584.65Q

m m Í

Uitsplitsing accountantskosten
4.4.1 .1 Honorarium onderzoek jaarrekening
4.4.1 .2 Honorarium andere controleopdrachten
4.4.1 .3 Honorarium fiscale adviezen
4.4.1 .4 Honorarium andere niet-controlediensten

23.659

ä

22.000

Ü

18.520

Ü

5 Fínanciële baten en lasten

5.1
5.1

Financíële baten
Rentebaten 121 444

5.4
5.4

Financíële lasten
Rentelasten 13.019

Stichting Isendoorn 'f
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Overzícht verbonden partijen
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Samenwerkinqsverband Passend Onderwijs VO Zutphen
Het samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO Zutphen is samen met de VO scholen verantwoordelijk
voor het bieden van goed onderwijs aan alle jongeren en ondersteuning op maat voor jongeren die dat nodig
hebben. De visie van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO Zutphen op passend onderwijs is
samengevat: een sterke basis, steun waar nodig en speciaal als het moet. Hierbij wordt uitgegaan van sterke
scholen die jongeren ondersteunen in hun schoolloopbaan, extra steun dichtbij school als dat nodig is en
intensievere of specíale ondersteuning die kan worden ingezet als dat moet. Deze activiteiten zijn in te delen
in de categorie overige activiteiten.

Juridische vorm: Vereniging
Statutaire zetel: Zutphen
Code activiteiten:4 overige
Consolidatie: nee

Code activiteiten: 1 contractonderwijs, 2 contractonderzoek, 3 onroerende zaken, 4 overige.

Stichting Isendoorn
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WNÏ-verantwoordinq

1. Bazoldiging topfundlonarïssen

Leidinggevends iopfunctionarïssen met füensíbeírekking en leidinggev*nde topfunctïonarissen zonder diensíbeírekking vanaf de 13ë maand van de functievervulling.

Funclis-gegevens Jaaí Aanvangen Omvang Gewezenlop- (Ficíieve) Beloning Belasíbaí Beloningen -l- Onverschul-
eföde fünclie- diensí- íunclionans diensí- onkoslen- be{aalbaaí digd beíaald
veívulling in veíband in belíekking veígoedingen opkeími%n bedía0

2020 FTE

ííi-aííí:i í

ílí-31/12 1

Naam Individueel
WNÏ-

maximum

€ ísï.ooo € 124.925 €

« ís».ooo « íie.egs í

Ïoíaal

bezoldiging

E. Lulíeke

E. Luíleke

Dagelijks 2020
bas{uuídeílredoí

Dagelijks 2019
beshïuídeílíec!(x

Heí individueel WNT maximum is qebaseeíd op bezoldigingsklasse D.

Toe:áchkln:ïudende topfuncíionarissen

Naam Funcíie-gegevens Jaaí Aanvang en
einde íuncíie-

veívulling in
2020

ííí-aiííz

í/1-3ílí2

írí-'sírí>

íll-31/12

ílí-3íh2

l1l-31/12

ííí-aiíiz

l/í-31/12
írí-aírí»

l1l-31/12

€ 20.394 €

€ 19.749 €

€ 145.319ja

ja

nee

nee € 136.444

Voor?iíííj
Vooízilíeí
Secíe{aHS
Secrekar?s

Lid

Lid

Lid

Lid

Lid

Lid

R.H.G.M. Blom

R.H.G.M. Blom

T.M. yan Bsuíden
Ï.M. yB11 Belden

M.Mandeís
M.Mandeís

e .í.Ï M. Elííink

B.J.T.M. Elííink

J. Koppes
J. Koppes

2. Uiík*ringen wegens beëindiging dianstverband aan topfunctionarissen meí of zonder dienstbeírekking.
Eí zijn qeen uilkeíingen be{aald aan íopíuncíionaíissen mel ol zondeí diensíbsííekking wegsns beëindigen diens!veffiaÏd.

3. Overl(1e rapporíageverplicMingen op gond van de WNT.
Naas! de hisíboven vemnelde íopíunclionaíissen zijn et geen ovenge lunc!ionaíissen meí diensíbelískkingen die in 2021) een bazoldiging boven hel individuele WNÏ-maximum hebben onfüangen.
Eí zi%n in 2020 geen onlslaguiíkenngen beíaald aan oveíige íuncíionanssen die op goÏd van de WNT dienen le woíden gemeld, ol die in eeídeíe %aíen op gíond van de WCPT ol de WNT vemÏeld
zijn ol hadden moelen wxden.

202ö

2019

2020
:ioig

2020

;roíe

2020

zoig
2021)

:?oíg

Í
í

nlmVíííJlÁíínííii
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Niet uit de balans blijkende verplíchtingen
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Lopende contracten
Ultimo boekjaar bedraagt de jaarlijkse verplichting voor de lopende contracten:

Verplichting
Leverancier Omschrijving Ingangsdatum Looptijd per jaar (ex BTW)
Canon kopieerapparatuur 28-6-2ül6 1-4-2021 € ä
Merces dienstverlening 1-1-2020 31-12-2026"
Carea schoonmaak 1-9-2019 31-8-2021 "' € 217.577

" Op verzoek kunnen gegevens aangeleverd worden door Merces.

" Het contract is verlengd en wordt jaarlijks geëvalueerd met optie tot verlenging mits we tot een positieve evaluatie
komen.
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Controleverklaring
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Ondertekeningjaarrekening

De heer drs. E. Lutteke (rector-bestuurder)

De heer drs. R.H.G.M. Blom (voorzitter)

De heer drs. Ing. M. Manders (lid)

Mevrouw drs. BJ.T.M. Elfrink (lid)

Mewouw J. Koppes (lid)

I
@.í>,'-:) , isendoorncollege
J .)

De heer T.M. van Beurden (lid)
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Gebeurtenissen na balansdatum
@,í?»s-ri , isendoorncollege
JJ

Na de balansdatum 31-12-2020 zijn geen gebeurtenissen te melden die het resultaat over 2020
belangrijk be'fövloed zouden hebben.
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Gegevens over de rechtspersoon
a,,,,' ,-) , isendoorncolleqe
J(J

Bestuur

Naam bestuur:

Bestuursnummer:

Inschrijvingsnummer KvK:

Stichting Isendoorn
40641

41042047

Bestuurssamenstellinq
Dagelijks bestuurder/rector:
Voorzitter:

Secretaris:

Leden:

De heer E. Lutteke

De heer R.H.G.M. Blom
De heer T.M. van Beurden

Mevrouw J. Koppes
De heer M. Manders
Mevrouw B.J.T.M. Elfrink

Alqemene schoolqeqevens
'?Naamschool:
Brinnummer:

Isendoorn College
08LP

Huísvesting

Hoofdgebouw
Adres:

Postcode/plaats:
Lage Weide 1
7231 NN Warnsveld

Aantal leerlingen per 1 oktober
Exclusief VAVO-leerlingen

08LP Isendoorn College
2020

1.700
2019

1.779
2018

1 .775
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Toelíchting behorende tot de staat van baten en lasten (grootboek)
, isendoorncolLege

JJ

Jaarrekening
2020

€

Begroting
2020

€

Jaarrekening
2019

€
3.1 Ríjksbijdragen

3.1.1 RíjksbijdrageOCW/EZ
800000 Lumpsumvergoeding personeel
800010 Vermindering verrekening collectieve uitkeringskosten
800015 Vermindering individuele uitkeringskosten
8001 10 Bijzondere en aanvullende bekostiging
800500 Lumpsumvergoeding materieel
8005fü Vermindering bekostiging materieel
800510 Lumpsumvergoeding lesmateriaal

1ü.778.579
137.052-
24.331-

1 .357.584
3.168-

571 .981

12.543.593-

10.464.200
í<e.soo-
20.000-

1 .336.600

563.100
í:z.ígï.<oo

10.493.990
131.146-
29.772-

276.061
1 .340.053

565.616

32,!§14.8Q2
3.1.2 0verige subsidies OCW/EZ
810000 Lerarenbeurs
820000 Prestatiebox

82'l000 Eerste opvang nieuwkomers
823000 Subsidie lente- en zomerscholen
824000 Doorstroomprogramma VMBO-HAVO
825000 Doorstroomprogramma PO-VO
826000 Subsidie opleidingsschool Zutphen
826500 Subsidie inhaal- en ondersteuningsprogramma
827000 Prestatiesubsidie VSV vast
828000 Prestatiesubsidie VSV variabel
829000 Resultaatafhankelijke bekostiging vsv vo niet uitgeputte

2.286
604.082

9.707
161.600
42.000

145.667
37.800
68.657
16.000
9.500
4.015

3,iq%,3:4

23.000
581 .800

10.000
35.000
15.000
65.000
37.000

15.000

?

25.373
576.315

13.835
32.946
21 .ü00
64.862
52.558

1.121
14.250

?
3.1.3 0ntvangen doorbetalingen ríjksbijdragen SWV
830000 SWV Passend Ondenuijs VO Zutphen 54.5q5. §4.39q qC),Q(q8-
Totaal rijksbijdragen Í Ë Ë

3.2 0verige overheidsbijdragen en -subsidies

3.2.I Gemeentelijke bijdragen
849000 0verige bijdragen gemeente 22,4Q9- q.p9.Q 14.7QE;

3.2.2 0veríge
8500ü0 0verige overheidsbijdragen
85C)100 Energielevering zonnepanelen
850200 Subsidie Erasmusbeurs

29.318
11 .238
10.119

qQ,675

23.700
9.000

59.400

94.'pC)Q

28.353
9.024
4.257

41.634

Totaal overíge overheídsbíjdragen en -subsidíes 5 9 56.342

3.5 0veríge baten

3.5.1 Verhuur

860000 Verhuur medegebruik gebouw
86fü00 Verhuur kluisjes

37.820
15.754
53.574

40.000
15.800

55.8Q9

15.500
16.ü74

ql.574
3.5.2 Detacheríng personeel
862000 0pbrengst detachering personeel 133.546 88.80Q 90.234
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Toelíchting behorende tot de staat van baten en lasten (grootboek)
*. i) i' ,í» , isendoorncollege
JJ

Jaarrekening
2020

€

Begroting
2020

€

Jaarrekening
2019

€
3.5.5 0uderbijdragen
865000 0uderbijdragen TTO HAVO en VWO
86510ü Ouderbijdragen TTO MAVO
865200 0uderbijdragen VMBO versterkt Engels
865300 0uderbijdragen cultuurkaarten
865400 0uderbijdragen schoolfonds
865500 0uderbijdragen diverse schoolkosten
865700 0uderbijdragen kampen/werkweken
865710 0uderbijdragen internationalisering
865720 0uderbijdragen conferentie MUN
865740 0uderbijdragen excursies
865770 0uderbijdragen dyslexietesten

316.369
53.568

4.227
151.463
57.719

350

40-
1 .200

584.856

366. 100
57.800

26.500
145.300
21.000

114.400
38.000
3.500

18.000
2.00ü

792.600-

394.146
49.250

525
14.634

158.277
59.131

114.675
16.392
3.595

22.320
ï .eoo

834.545
3.5.6 0veríge
869900 0verige baten
869901 Boekwinst activa
869910 Verkoop aula leerlingen

61 .435 q .ooo 7.128

? ? ?
Totaal overige baten Í ï ï

4,W .1 Lonen en salarissen
400100 Loonkosten directie
400200 Loonkosten OP
40022ü Loonkosten OP vervanging
400300 Loonkosten OOP
400320 Loonkosten OOP vervanging

881.136
8.350.821

264.262
1.515.228

44.174

11.055.621 -io.eïz.zoo-

850.500
8.089.600

300.000
1 .437. 100

847.617
7.943.067

263.551
1 .447.427

13.415

ío.sís.o7Ï
4.1.2 0verige personeelslasten

4.1 .2.1 Personele voorzienínqen
412000 Dotatie voorziening spaarverlof
412100 Dotatie voorziening jubilea
412200 Dotatie voorziening levensfasebewust beleid
412300 Dotatie voorziening personeel overig
412400 Dotatie voorziening vakantieverlof

5.978
9.363

19.130
5.477-

28.185
57.179

24.600
106.500

m'ïÖ'fi

7.958-
2.007
5.671

1 1 .732-

'?
4.1 .2.2 Personeel niet in loondienst
4al3000 Externe vervanging directie
413010 Externe vervanging OP
413020 Externe vervanging OOP

76.314
58.873
11 .303

146.490

10.000
íoo.ooo
20.000

i30.00Q

41.692
101.697
20.940

164.329
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Toelichtíng behorende tot de staat van baten en lasten (grootboek)
è

@,J,»» , isendoorncollege
3J

Jaarrekening
2020

€

Begroting
2020

€

Jaarrekening
2019

€
4.1.2.3 0veriqe personeelslasten
414000 Scholingskosten
414010 Scholingkosten Erasmusbeurs
414100 Arbodienst contract
414200 Arbodienst verrichtingen
414500 Reiskosten woon-werkverkeer
414600 Dienstreizen
414700 VAVO leerlingen
4M800 Wervingskosten personeel
4al5000 Gratificaties / toelagen
415100 Teambuilding
41 5200 Kantinekosten

416900 0verige personele lasten

74.415
ío.ííg
5.367

17.002

3.518
50.876
26.889

3.214
18.903

210
210.513

94.500
59.400
13.300
12.000

4.500
64.600
ïo.ooo
í.ooo
4.000

26.000
30.000

aíg.aoo-

95.699
4.257
6.176

1 6.445
98.900
6.020

44.638
35.526

3.894
27.205

39.57ü
378.330

4.1.3 Uítkeringen
419100 UWV uitkeringen
419200 0verige uitkeringen

34.689-
10.615-

45.304,

50.000-

?

61 .505-
1.765-

63.270,

Totaal personeelslasten Í Ë 10.982.454

4.2 Afschrijvingen

4.2.2 Materiële vaste actíva
422000 Afschrijving gebouwen
423000 Afschrijving ICT
424000 Afschrijving meubilair
425000 Afschrijving overige inventaris
Totaal afschrijvíngen

88.402
í07.503
67.329
20.371

283.605

87.300
111 .900
68.900
15.400

283.500

87.!516
91.557
71 .030
16.280

266.383

4.3 Huísvestingslasten

4.3.I Huur
430000 Huur 59.080 79.800 ,g,5Q1

4.3.3 0nderhoud
433000 0nderhoud
433010 0nderhoudscontracten
433100 Inventaris meubilair < € 1 .000

18.039
37.268

Ü

15.000
28.100

1 .500

,í<.eoo-

14.462
27.505

768

42.73!2,

4.3.4 Energie en water
434000 Energie - elektra/gas/water 115.0!iq 3i6.3Q0- 87.385-

4.3.5 Schoonmaakkosten
435000 Schoonmaak door derden
435800 Vuilafvoer

292.169
12.585

304.754

241.300
í ï .-ioo

253.000

191.044
13.926

204.970-

4.3.6 Heffíngen
436000 Heffingen / Belastingen ,le.gez 11 .20Q 13.218
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Ïoelichting behorende tot de staat van baten en lasten (grootboek)
l

'-) , isendoorncolleqe
3)

Jaarrekening
2020

€

Begroting
202ü

€

Jaarrekening
2019

€
4.3.7 0veríge huísvestingslasten
437000 Verzekeringen
437100 Beveiliging
437200 Tuinonderhoud
437900 0verige huisvestingslasten

1'b.431
10.484
18.777
30.818

ïe.s3o

8.100
7.900

14.700
5.000

q5.700

8.104
7.48B

17.338
112.580

145.53p

4.3.8 Dotatie onderhoudsvoorziening
438000 Dotatie onderhoudsvoorziening iq4.p2q 247.000 2sï.oqq.

Totaal huisvestíngslasten Í 7? "?

4.4 0verige lasten

4.4.1 Administratie- en beheerslasten
440000 Bestuurskosten
440füO Contributie besturenorganisaties
44fü00 Administratieve ondersteuning
440al 10 Accountantskosten
440200 Abonnementen
4402alO Telefoonkosten en glasvezelverbinding
440220 Portokosten

440230 Kantoorbenodigdheden
440300 Representatiekosten
440400 Medezeggenschap
440500 Juridische ondersteuning
440600 Software algemeen
440700 AVG-kosten
440800 Bankkosten
440900 0nvoorzien

20.214
26.527

116.678
23.659
5.296

10.973
13.969
5.730

8"1.004
1 .700

14.139
115.130

5.845
3.856
9.648

454.§65Ei

23.000
28.500

114.700
22.000
5.000

18.300
ío.ooo
7.000

47.100
3.500
8.000

77.000

3.500
1 .500

7qg,ioo

41 .438
30.047

113.061
18.520
5.649

14.557
12.180
8.247

56.708
2.126
2.008

97.753

3.361
2.456

q2a,ii3

4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen

4.4.2.1 Leermiddelen secties
443100 Aardrijkskunde
443110 Geschiedenis
443120 Godsdienst / Filosofie
443130 Binas

443140 Maatschappijeer
443200 Nederlands
443210 Duits
443220 Engels
443230 Frans

443240 Latijn
443300 Economie / M&O
443310 Wiskunde
443320 Informatica

443400 Lichamelijke opvoeding
443500 Muziek

443510 Beeldende vorming / Kunstvakken
443520 Drama

443600 BO-Credit systeem
443610 Winkel

496
1.158
1 .003

20.209
718
458

2.749
1.183
1.910
1 .384

759
67

14.738
1.063

16.262
642

11 .768
269

72.ypg

800
600

1 .400
29.400

500
500

3.100
2.600
2.700

300
eoo
400

1 .800
14.700

1.500
14.700

70ü
10.700

500

q7,poo

923
3.586

692
31 .009

541
575
742
865
132
852
393
118

12.779
473

14.304
1 .411
7.543

376

77.3lq
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Toelichtíng behorende tot de staat van baten en lasten (grootboek)
' ,t» , isendoorncollege
JJ

Jaarrekening
2020

€

Begroting
2020

€

Jaarrekening
2019

€
4.4.2.2 Diverse onderwijskosten
444100 Internationalisering
444200 Projecten buitenland
444210 Projecten binnenland
444300 Maatschappelijke stage
444400 Software onderwijs
444410 Bijdrage Intermezzo
444500 Lesmateriaal
444510 Docentenmateriaal lesboeken
444600 Decanaat
444610 Mediatheek

444700 Zorgleerlingen
444800 Uitgaven subsidie Iente- en zomerscholen
444820 Uitgaven subsidie doorstroom vmbo-havo
444830 Uitgaven subsidie doorstroom po-vo
444840 Uitgaven subsidie FERM
444850 Uitgaven subsidie inhaal- en ondersteuningsprogramma
444900 0verige onderwijskosten

3.500-

420
51 .456
1 7.739

637.606
5.572

832
9.234

13.474
40.942

95.000
íe.ooo
57.774

2.850

Q4s.a2g

800
500

500
25.000
1 7.9ü0

551.800
3.900
2.000

10.700
10.700
35.000
15.000
65.000

8.000

H@,sp2

1.092

479
25.557
í7.730

629.867
3.382
1 .029
9.332

11.818
32.946
34.267
64.862

25.845

ppp,;?qs
4.4.2.3 Repro afdelinq
445000 Leasekosten kopieerapparatuur
445100 Klein materiaal repro afdeling
445200 Papier

36.674
892

9.429

4e.g2q

30.200
2.00ü

15.000

47.2QQ

36.999
857

15.058

.2q.g34

4.4.2.4 0nderhoud apparatuur
445500 0nderhoud ICT 60.546 45,9q0 eo.osg.

4.4.4 0verige

4.4.4.I Uitqaven ouderbijdraqen
446000 TTO algemeen
446100 TTO MAVO 1-4
446200 TTO HAVO 1-2
446210 TTO HAVO 3-5
446300 TTO VWO 1-2
<«e:sío ïïo VWO 3-6
446400 VMBO versterkt Engels
446660 Conferentie MuN
446600 Uitwisseling regulier
446650 uitgaven vakexcursies

20.684
13.527
4.830

12.413
4.928

29.658
3.695

3.359
27

93.12!

34.800
31 .200
28.300
44.800
26.500
62.600

1 .8ü0
3.500
6.400

18.000

,!§7,900

29.859
31.749
40.152
60.501
26.050
71 .081

1.986
1 .038
6.965

28.425

?5gÏ.zse?
4.4.4.2 Uitgaven schoolfonds
447000 MAVO schoolfonds
447010 T-MAVO schoolfonds
447100 HAVO schoolfonds
4471 10 T-HAVO schoolfonds
447200 VWO schoolfonds
447210 T-VWO schoolfonds
447300 Kampen / Werkweken
447400 Festiviteiten
447500 Culturele activiteiten
447770 Dyslexietesten
447900 Diversen schoolfonds

3.868
1.711
4.886
4.085
4.783
7.072

í9.337
91+

2.058

35.663
82.532

16.700
4.100

16.000
15.400
9.200

23.900
122.400

1 .600
29.400

8.800

-248.100

14.297
4.820

14.079
10.558
1í .497
14.689

130.616
3.090

39.501

43.723

28§.8710
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Toelichting betiorende tot de staat van baten en lasten (grootboek)
' :i , isendoorncollege-í» , isendoorncB.ll.ei
4J

Jaarrekening Begroting
2020 2020

€ €

Jaarrekening
2019

€
4.4.4.3 0veriqe lasten
449al00 Inkoop aula leerlingen
449900 0verige kosten

Totaal overíge lasten

1 .432

1.4.3-,q

m T?

3

3

Í

5 Financíële biten en lasten

5.1 Rentebaten
870000 Rentebaten banken

5.4 Rentelasten
470000 Rentelasten banken

Saldo financiële baten en lasten

121

13.019

W

444

444
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