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Verzonden

Geachte heer Ploeg,
Inleiding
Op 17 augustus jl. heeft u de gemeenteraad van Ouder-Amstel het bestuursverslag en
de jaarrekening over 2019 van Stichting Florente Basisscholen toegestuurd. In deze
brief maken wij gebruik van de mogelijkheid een reactie te geven.
Reactie
Met ingang van 1 augustus 2018 zijn Stichting Openbaar Onderwijs Primair (St. OOP)
en Stichting Spirit gefuseerd tot Stichting Florente. Als gevolg van deze fusie is dit het
tweede jaar dat een jaarverslag van Florente basisscholen kan worden gepresenteerd.
De fusie van Stichting Openbaar Onderwijs Primair (St. OOP) en Stichting Spirit tot
Stichting Florente Basisscholen heeft onder andere tot doel gehad de financiële positie
te verstevigen. Uit de door u toegezonden jaarverslaggeving over 2019 blijkt dat
stichting Florente een gezonde financiële positie heeft.
Onderstaand vindt u puntsgewijs onze reactie:


Beleidsrijk verslag
Uit het uitgebreide beleidsrijke verslag blijkt dat het bestuur van Florente in
korte tijd veel heeft bereikt. Zo is er een stichtingsbrede structuur opgezet om
inzicht in onderwijskwaliteit te monitoren en bevorderen en heeft het bestuur
een stevige werkgeversrol ontwikkeld. Dit ondanks de wisselingen in de functie
van directeur-bestuurder, welke sinds februari 2020 wordt bekleed door de
heer Ploeg. De stichting is daarmee compleet en klaar om voort te bouwen op
de basis die de afgelopen jaren is gelegd.



Het jaarverslag als verantwoordingsinstrument
In de introductie wordt het jaarverslag benoemd als
verantwoordingsinstrument richting verschillende partijen. De gemeenten
maken geen onderdeel uit van de opsomming. Wat is daarvan de reden?



Positief exploitatieresultaat
De begroting voor 2019 liet een te verwachten positief resultaat zien van €
13.150,-. Over 2019 is een positief resultaat behaald van € 731.941,-.
Het resultaat komt veel hoger uit dan begroot. Dit is te verklaren door een
voorschot van rijksbijdragen ad € 612.000 om de nieuwe cao kosten voor 2020
te kunnen bekostigen, de verhoging van normbedragen en de extra

rijksbijdrage in verband met de groeiregeling. Tegenover deze meevallers staat
een bedrag van € 652.309 aan hogere lasten, een substantieel bedrag.


Financiële positie
De kengetallen tonen aan dat de financiële positie van de stichting gezond is.
Ten opzichte van het resultaat 2018 is het weerstandsvermogen gestegen van
8 naar 10 procent, de solvabiliteit van 54 naar 61 procent en de liquiditeit van
1.25 naar 1.61. Alle cijfers zitten ruim boven de signaalwaarden.



Verzuim
Ten opzichte van 2018 zijn de ziekteverzuimpercentages (p.25) van stichting
Florente Basisscholen gestegen van 4,2 naar 5,7 procent. Dat ligt tegen
landelijke gemiddelde van 5,9 procent aan. De stichting ziet verzuim als een
van de belangrijkste risico’s en zet alle zeilen bij om dit te beheersen door
langdurige ziekte te verzekeren en te investeren in brede en duurzame
inzetbaarheid. Wij onderschrijven het belang van investeren in de vitaliteit en
inzetbaarheid van personeel.



Lerarentekort
Een ander belangrijk risico is het lerarentekort. U geeft aan in schooljaar 20192020 27 maal groepen naar huis te hebben gestuurd (in 2018-2019 was dat 35
maal). Een tekort aan leraren en dus een lege vervangingspool en een hoge
werkdruk zorgden ervoor dat er bij ziekte geen vervanging geregeld kon
worden. Basisscholen mogen in noodgevallen schoolklassen naar huis sturen
mits zij wél het minimum aantal uren lestijd aanbieden. Wij worden graag op
de hoogte gesteld wanneer de inzet van deze beheersmaatregel aanzienlijk
toeneemt of wanneer niet meer voldaan kan worden aan het aanbieden van het
minimum aantal lesuren.
Het lerarentekort heeft ook onze aandacht. Wij dragen als gemeente graag bij
aan oplossingen in samenwerking met onze partners en zullen dit onderwerp
agenderen voor het Onderwijsoverleg met de verschillende schoolbesturen.



Resultaten eindtoets en schooladvies
Op pagina 19 en 20 wordt ingegaan op de resultaten van de eindtoetsen en het
schooladvies. De eindtoets meet de kennis die leerlingen hebben van taal en
rekenen. Er zijn 3 scholen die in 2019 onder de ondergrens van de inspectie
scoren: de Noorderbreedte, obs De Octopus en de obs De Grote Beer. Er wordt
aangegeven dat voor de Grote Beer verschillende maatregelen zijn ingezet. Wij
waarderen het dat u ons hiervan op de hoogte stelt. Wij zouden ook graag van
u vernemen of de stichting gebruik maakt van de mogelijkheden die de
subsidieregeling1 inhaal- en ondersteuningsprogramma’s onderwijs 2020-2021
biedt.
De resultaten van de eindtoets worden voor elke leerling vergeleken met het
schooladvies. Op pagina 20 staat een tabel waarin het eindtoetsadvies
vergeleken wordt met het schooladvies. Net als in schooljaar 2018-2019 kreeg
meer dan zestig procent van de kinderen op de Grote Beer een hoger
schooladvies dan de eindtoetsscore aanbeveelt. Het zou interessant zijn om de
uiteindelijke onderwijsniveaus van deze leerlingen in beeld te krijgen, voor
zover dit wordt teruggekoppeld door het VO.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/financiering-onderwijs/extra-geld-onderwijs-doorcoronacrisis
1
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Wezenskenmerken openbaar onderwijs
Op 1 juli heeft u een concept identiteitsnotitie met het college gedeeld waarin
onder andere wordt beschreven op welke wijze intern en extern wordt
omgegaan met de wezenskenmerken van het openbaar onderwijs. Het is
positief om te zien dat er zorgvuldig wordt omgegaan met de toezeggingen die
tijdens het fusietraject zijn gedaan met betrekking tot de identiteit van het
bestuur en de scholen van Florente. In de notitie geeft u aan dat de stichting
vanaf 2020 verslag doet van de staat van het openbaar onderwijs aan de
gemeenteraad. Wij zien dit verslag met belangstelling tegemoet. Ook
ontvangen wij graag de concrete invulling van het openbaar onderwijs van de
Grote Beer.



Proces
De jaarverslaggeving van Stichting Florente Basisscholen is later ontvangen
dan op basis van de statuten zou mogen worden verwacht. Wij zouden graag
de toezegging krijgen dat in volgende jaren de stukken voor 1 augustus zullen
worden toegezonden, conform artikel 4 van de statuten.

Tot slot
Gelet op de nu voorliggende jaarrekening en het bijbehorende bestuursverslag
vertrouwen wij erop dat Stichting Florente de ingezette lijn voor versteviging van de
financiële positie voort zal zetten.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel,
de secretaris,
de burgemeester,

R.S.M. Heintjes (a.i.)

J. Langenacker
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