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Geachte heer, mevrouw,

Uw raad heeft conform de wet op het primair onderwijs (artikel 384 WPO) een extern 
toezichthoudende rol. Het goedkeuren van de jaarrekening en begroting van Stichting 
Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland (STOPOZ) ligt bij de Raad van 
Toezicht, de vaststelling ligt bij het College van Bestuur. De jaarrekening en het verslag 
worden aan de gemeenteraad ter kennisgeving aangeboden.

De aangeleverde jaarrekening en het bestuursverslag 2017 vindt u bijgesloten.

Onder het bestuur van STOPOZ vallen negen basisscholen. Eén van deze scholen is 
gevestigd in onze gemeente: De Margrietschool. De andere scholen zijn gevestigd in de 
gemeentes Heemstede, Bloemendaal en Zandvoort. In 2017 had STOPOZ 2197 
leerlingen waarvan er 108 op de Margrietschool zaten. In 2016 waren dat er 
respectievelijk 2230 en 114.

1. Toezicht
De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van het College van Bestuur en de 
algemene zaken in de stichting. Het College van Bestuur, benoemd door de Raad van 
Toezicht, is eindverantwoordelijk voor de scholen en de stichting. Het College van 
Bestuur ontwikkelt samen met de scholen de strategische visie.
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2. Kwaliteit van het onderwijs
In 2017 heeft de Onderwijsinspectie een bestuursonderzoek gedaan bij STOPOZ. Het 
onderzoeksrapport is in januari 2018 gepubliceerd. In het rapport wordt geconcludeerd 
dat het bestuur zorgt voor onderwijs van voldoende kwaliteit en dat een zorgelijke 
financiële situatie is omgebogen naar een gezonde financiële situatie.

3. Toekomstperspectief en risicoanalyse
Ontwikkeling aantal leerlingen
Het leerlingenaantal van STOPOZ daalt jaarlijks. In 2017 heeft het schoolbestuur op 
basis van een strategische analyse een communicatieplan opgesteld om de public 
relations en communicatie te verbeteren. STOPOZ heeft het streven het leerlingenaantal 
gelijk te houden of te doen groeien. De prognoses geven aan dat het leerlingenaantal 
stabiel blijft.

Risico’s
Afname van het leerlingenaantal kan leiden tot leegstand van lokalen. STOPOZ beperkt 
dit risico door te monitoren en tijdig te overwegen om te verhuren of af te stoten.

Net als andere schoolbesturen merkt STOPOZ het lerarentekort. In 2017 is het veelal 
gelukt de formatie rond te krijgen. Met een gericht humanresourcesmanagement richt 
STOPOZ zich in 2018 op het werven van personeel om het tekort te ondervangen. 
Samen met acht andere schoolbesturen zit STOPOZ in het RTC (Regionaal Transfer 
Centrum) de Beurs. Dit samenwerkingsverband richt zich op het aantrekken van (tijdelijk) 
personeel.

Onderhoud
Per 1 januari 2015 is de verantwoordelijkheid voor het groot onderhoud van de scholen 
van de gemeente overgeheveld naar de schoolbesturen. Bij leegstand kan een financieel 
risico hiermee groter worden. Dit, omdat schoolbesturen alleen een vergoeding krijgen 
van het ministerie voor onderhoud per leerling en derhalve de leegstand niet wordt 
bekostigd.

De vier gemeenten waar STOPOZ in 2017 scholen had, hebben de 
huisvestingsverordening gebaseerd op de VNO standaard. Per 1 januari 2019 worden de 
gemeente Haarlemmermeer en Haarlemmerliede en Spaarnwoude samengevoegd. De 
scholen uit Haarlemmerliede en Spaarnwoude, waaronder de Margrietschool, worden in 
de actualisatie van het Integraal Huisvestingsplan (IHP) van Haarlemmermeer 
meegenomen.
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4. Reserves en Voorzieningen
Het eigen vermogen was op 31 december 2017 € 2.047.663, STOPOZ heeft daarnaast 
voor € 851.305 aan voorzieningen op de balans staan.

Het niveau van de voorzieningen is gestegen ten opzichte van 2016. In 2017 is tevens 
het gehele meerjarenonderhoud programma voor het jaar uitgevoerd. De kortlopende 
schulden blijven gelijk ten opzichte van 2016.

5. Financiële positie
De Onderwijs Inspectie maakt gebruik van een set financiële kerngetallen bij het toezicht 
op de financiële continuïteit van schoolbesturen. Wanneer een getal onder of boven de 
door de Inspectie gestelde signaleringswaarde komt kan dat aanleiding geven tot een 
uitvoeriger onderzoek. De kerngetallen van STOPOZ voldoen aan de door de Inspectie 
gehanteerde signaleringsnormen.

Het huisvestingsratio geeft weer welk gedeelte van de totale lasten wordt besteed aan 
huisvesting.

Kerngetallen financiële continuïteit 2016 2017 norm

Liquiditeit (current ratio) 2.21 2.40 >0.75

Solvabiliteit (eigen vermogen + 
voorzieningen)

0.71 0.72 >0.3

Huisvestingsratio 0.1 0.09 <1.0

Weerstandsvermogen 0.16 0.17 >0.05

Het afgelopen jaar heeft STOPOZ een positief resultaat van € 142.000 geboekt. Het 
resultaat is iets lager dan het resultaat van 2016 (€ 177.000).

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben,

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude,

de burgemeester,


