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ALGEMEEN INSTELLINGSBELEID
Inleiding
In dit jaarverslag wordt aandacht besteed aan de (financiële) activiteiten van Onderwijsstichting Sint
Willibrord in het jaar 2019.
Jaarrekening
De in dit verslag opgenomen jaarrekening 2019 van Onderwijsstichting Sint Willibrord is opgesteld
door Dyade te Bergen op Zoom.
Deze jaarrekening is gecontroleerd door accountantskantoor Wijs Accountants.
Kernactiviteiten en Beleid
Onder het bevoegd gezag van Onderwijsstichting Sint Willibrord, met bevoegd gezag nummer 70344,
valt de onderstaande school:

(Sint) Willibrord Gymnasium

1.

ORGANISATIE

1.1

Doelstelling en organisatiestructuur

Brinnummer
02QP

Doelstelling
“De vorming van jeugdige personen tot goede Christenen en burgers der maatschappij volgens de
beginselen der Rooms-katholieke kerk, zulks met name in het kader van het bijzonder voortgezet
onderwijs in Deurne en omstreken.” (Volgens de statuten, gewijzigd op 21 juni 2012 en opnieuw
gewijzigd per 31 december 2018. Deze laatste wijziging heeft plaatsgevonden om de verkrijging van
een ANBI-status mogelijk te maken).
Juridische structuur
De rechtspersoonlijkheid van het bevoegd gezag is een Stichting.
Onderwijsstichting Sint Willibrord is op 25 juli 1957 opgericht en is ingeschreven bij de kamer van
Koophandel te Eindhoven onder dossiernummer 41088410.
Hiermee verbonden is de Stichting Beheer Onroerend Goed (SBOG). Ingeschreven bij de kamer van
Koophandel te Eindhoven onder dossiernummer 41089657.
Organisatiestructuur en personele bezetting
Het Willibrord Gymnasium, officieel Sint Willibrord Gymnasium, gelegen in de gemeente Deurne,
ressorteert als enige school onder het bestuur van de Onderwijsstichting Sint Willibrord. In het kader
van de wet “Goed onderwijs, goed bestuur” hanteert het bestuur van de onderwijsstichting het
zogenaamde one-tiermodel als bestuursmodel. In dit model is sprake van een functionele scheiding:
het bestuur bestaat uit één uitvoerend bestuurder (tevens de rector van de school) en vier tot zes
toezichthoudende bestuurders.
De taken van de uitvoerend bestuurder en van de toezichthoudende bestuurders zijn in de statuten
vastgelegd (Artikel 8 en 9).
De directie van de school bestaat uit twee personen: de rector/bestuurder en de conrector. Samen
met de onderbouw- en bovenbouwcoördinator vormen zij de schoolleiding. De coördinatoren
worden nadrukkelijk betrokken bij de beleidsvoorbereiding en de beleidsuitvoering van de
bestuursbesluiten binnen de school. De core business van de coördinatoren zijn alle leerlingenzaken.
Daarnaast sturen zij in de praktische zaken de mentoren aan. De voortgangsgesprekken met het
personeel worden gedaan door de directie.
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Bestuurssamenstelling
Het bestuur is ultimo 2019 als volgt samengesteld:
Uitvoerend bestuurder:
M.P.J. van den Akker (t/m 30 april 2019)
J.H.M. Mathijssen (van 1 mei t/m 15 augustus 2019)
I.T.M. de Vries-Martens (van 16 augustus 2019 tot heden)
Toezichthoudende bestuurders:
M.A. Mennen (voorzitter)
R.P. Koning
Drs. J. van der Zaag
C. Adriaanse
L. van de Moosdijk
J.M.A. van den Heuvel
De toezichthoudende bestuurders zijn onbezoldigd. De uitvoerend bestuurders zijn betaald volgens
de CAO-VO.
De uitvoerend bestuurder in de periode van 1 mei t/m 15 augustus was voor 1 mei conrector op het
Willibrord Gymnasium. Na 15 augustus heeft hij deze functie weer opgepakt.
De heer van den Akker heeft per 1 mei de school verlaten. Hij heeft een functie als locatiedirecteur
op een andere school geaccepteerd.
In het kalenderjaar 2019 hebben er geen bestuurswijzigingen plaatsgevonden in het
toezichthoudend deel van het bestuur.
Functies en nevenfuncties van de leden van het toezichthoudend deel van het bestuur van de
Onderwijsstichting St.-Willibrord
T. Mennen:
Hoofdfunctie:
Nevenfuncties:
C. Adriaanse:
Hoofdfunctie:
Nevenfuncties:

J. van den Heuvel:
Hoofdfunctie:
Nevenfunctie:

J. van der Zaag:
Hoofdfunctie:
Nevenfunctie:

L. van de Moosdijk:
Hoofdfunctie:
Nevenfunctie:

Directeur De Zorggroep Noord en Midden Limburg
Lid van het bestuur Stichting Beheer Onroerend Goed (SBOG) van het
Willibrord Gymnasium
Programmaleider Fontys Centre of Expertise HTSM
Lid van het bestuur Stichting Beheer Onroerend Goed (SBOG) van het
Willibrord Gymnasium
Aanvoerder van het team Verenigingszaken SV Deurne
Lid van de ProjectCommissie van SAC (Stichting Actie Calcutta)
Gepensioneerd Directeur HRM
Lid van het bestuur Stichting Beheer Onroerend Goed (SBOG) van het
Willibrord Gymnasium
Ere voorzitter KV Klimop in Asten
Ere voorzitter KV Olympia te Asten-Ommel
Ere Lid en Bestuurslid KV ODC in Asten
Vrijwilliger bij De Missiezuster in Asten
Coaching en Advies vastgelopen werknemers en jonge starters.
voorzitter college van bestuur St OVO
Nog officieel maar slapend: DGA Phoenix Interactive Partners BV
Lid commissie onderwijs en samenleving VVD Rotterdam
Lid van het bestuur Stichting Beheer Onroerend Goed (SBOG) van het
Willibrord Gymnasium
Wethouder - Gemeente Hilvarenbeek
Lid van het bestuur Stichting Beheer Onroerend Goed (SBOG) van het
Willibrord Gymnasium
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R. Koning:
Hoofdfunctie:
Nevenfunctie:

Senior Associate M&A / Business Development bij Achmea
Lid van het bestuur Stichting Beheer Onroerend Goed (SBOG) van het
Willibrord Gymnasium

Bekostigingsgrondslag
Het aantal leerlingen op 1 oktober vormt de grondslag voor de bekostiging. Er hebben gedurende het
kalenderjaar 2019 geen groeitellingen plaatsgevonden en derhalve is hiervoor geen aanvullende
bekostiging ontvangen.
In onderstaand overzicht wordt het aantal leerlingen vergeleken met de jaren 2018, 2017, 2016 en
2015.
Leerlingenaantal per:
1-10-2019
1-10-2018
1-10-2017
1-10-2016
1-10-2015
Willibrord Gymnasium
439
434
427
442
443
Het leerlingenaantal is de afgelopen jaren redelijk stabiel gebleven. Dit geldt ook voor de
aanmeldingen in leerjaar 1 van de laatste 5 jaren.

1.2

Missie en Visie van het Willibrord Gymnasium

Missie
Willibrord Gymnasium staat voor categoraal gymnasiaal onderwijs in de Peelregio. De leerlingen
worden opgeleid voor een gymnasiumdiploma. Ze bereiden zich in een gymnasiale omgeving voor op
hun toekomst. De school is een bloeiend eigentijds gymnasium met kwalitatief goed onderwijs in
financieel gezonde omstandigheden. Een school waar - binnen het gegeven dat we een sociale
gemeenschap zijn- leerlingen hun eigen leerroute volgen. Een veilige school waar leerlingen zich
gekend weten. Een school waar je jezelf mag zijn en waar je je talenten kunt ontwikkelen. Een school
die kansen biedt.
Het Willibrord Gymnasium is het enige categoriale gymnasium in zuidoost Brabant. Wel is er een
aantal gymnasiale afdelingen van scholengemeenschappen in de directe omgeving van de school.
De school is een echte streekschool.
Visie en kernwaarden: kleinschalig – persoonlijk – gymnasiaal- maatwerk
Het onderwijs wordt gegeven vanuit de gedachte dat “leren en ontwikkeling” het beste tot stand
komt in een veilige en stimulerende school waarin leerlingen autonoom kunnen zijn en waar
persoonlijke aandacht is . Het uitgangspunt voor ons onderwijs is de behoefte van de leerling en de
ruimte om de juiste persoonlijke weg te bewandelen. Leerlingen krijgen deze ruimte en de
verantwoordelijkheid om zich te ontplooien en hun eigen traject te volgen. Vertrouwen in en op
elkaar is onmisbaar.
En juist in een kleinschalige omgeving kan de behoefte van een leerling snel herkend worden, omdat
leerling en medewerker elkaar kennen.
De school hecht aan haar gymnasiale karakter. Het uitdragen van het klassieke gedachtegoed ligt niet
alleen bij de vakken Latijn en Grieks. Een gymnasiale opleiding is meer dan deze twee vakken: een
brede algemeen vormende opleiding, een stimulerende homogene omgeving waarin leerlingen
uitgedaagd worden te leren denken, waarin leerlingen respect hebben voor elkaar. Een opleiding
waarin plaats is voor een open houding, een kritische blik op de maatschappij en voor culturele
activiteiten. En voor plezier! Wie we willen zijn en wat we willen uitdragen, ligt bij ons allemaal.

1.3

Samenwerkingspartners

Het Willibrord Gymnasium participeert in het Orion-samenwerkingsverband. Dit is een
samenwerkingsverband waarin 14 scholen op vrijwillige basis samenwerken.
Daarnaast is de school lid van het samenwerkingsverband VO/SVO Helmond-Peelland. In dit
samenwerkingsverband staat de leerlingenzorg centraal. Samen met de andere scholen proberen we
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de wet “Passend Onderwijs” gestalte te geven. Passend Onderwijs is in het schooljaar 2013-2014
voor ons samenwerkingsverband gestart. Dit is een jaar eerder dan op andere plaatsen in Nederland.
Voor het samenwerkingsverband Helmond-Peelland ligt er een grote vereveningsopdracht. Het
aantal leerlingen in het speciaal onderwijs moet worden teruggedrongen. Dit betekent dat deze
leerlingen opgevangen dienen te worden in het regulier onderwijs. Het is een zorg of dit gaat lukken.
Dit kan gevolgen hebben voor de bekostiging in 2021 e.v. voor onze school.
Op het Willibrord Gymnasium is aandacht voor het hoogbegaafde kind. Eind 2016 is de
samenwerking met de hoogbegaafde afdeling van Basisschool de Heiakker in Deurne geïntensiveerd.
Deze samenwerking heeft in 2017 gestalte gekregen met de start van Proloog. Hoogbegaafde
leerlingen uit groep 8, van meerdere basisscholen dan alleen de Heiakker, gaan op woensdag op het
Willibrord Gymnasium vaklessen volgen in een eigen klasje om de overgang naar het voortgezet
onderwijs te versoepelen. Prodas, het bestuur van o.a. basisschool de Heiakker heeft een financiële
bijdrage geleverd aan dit project. Dit bedrag is besteed om extra mankracht bij dit project te
realiseren. Proloog is in 2018 en 2019 voortgezet.
Ook participeert het Willibrord Gymnasium in de Stichting Het Zelfstandig Gymnasium. Samen met
40 andere zelfstandige Gymnasia proberen we hier inhoud te geven aan goed gymnasiaal onderwijs.

1.4

Communicatie en verantwoording

Overleg- en communicatiestructuur
Interne communicatie
De schoolleiding bestaat uit de rector, de conrector, de coördinator onderbouw en de coördinator
bovenbouw. De schoolleiding heeft eenmaal per week op een vast moment overleg. In dit overleg
worden die zaken besproken die noodzakelijk zijn voor de aansturing van de school. Tevens wordt
hier nieuw beleid besproken.
In het schooljaar 2018-2019 is er een nieuw onderwijsconcept geïmplementeerd in leerjaar I: Bright
Focus Learning.
Tegelijkertijd lopen er twee cursussen: Didactisch Coachen en Leren werken met de iPad in de klas.
De school kent verder rapportvergaderingen en examinatorenvergaderingen. Deze worden
voorgezeten door de betreffende coördinator.
Ook zijn er per leerjaar mentorenuren/coachuren ingepland. Hier stuurt de coördinator de
mentoren/coaches van de verschillende leerjaren aan.
Een klein gedeelte van de tijd op de ontwikkeldagen is ingericht voor plenaire vergaderingen.
De agenda voor deze vergaderingen komt tot stand in samenspraak met de personeelsleden.
Wekelijks komt er onder auspiciën van de directie een nieuwsbrief uit voor en door alle
personeelsleden. In deze nieuwsbrief worden besluiten toegelicht en nieuwtjes uitgewisseld.
Daarnaast staat er in de personeelskamer een monitor waarop de directie allerlei mededelingen
doet.
Ook voor de leerlingen hangt er in de hal van de school een dergelijke monitor.
Externe communicatie
De rector/bestuurder vertegenwoordigt in algemene zin de school naar buiten toe.
Daarnaast bezoekt hij de vergaderingen van Orion en de Stichting het Zelfstandig Gymnasium.
De conrector vertegenwoordigt het Willibrord Gymnasium in het bestuur van het
Samenwerkingsverband VO/SVO Helmond en omgeving.
De contacten met de basisscholen verlopen via zogenaamde basisschoolambassadeurs. De warme
overdracht vindt plaats via de coaches en de onderbouwcoördinator.
In 2017 is er een nieuwe website gerealiseerd. De school heeft ook een facebook pagina. Beide
media spelen een rol in de informatieverstrekking en bij de werving van nieuwe leerlingen.
Horizontale en verticale verantwoording
Ongeveer zes keer per jaar vergadert het bestuur van de Onderwijsstichting St.-Willibrord.
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De uitvoerend bestuurder legt in deze bijeenkomsten verantwoording af voor het gevoerde beleid. Er
wordt systematisch gewerkt volgens een cyclisch model. (PCDA-cyclus)
In het kalenderjaar 2019 heeft het bestuur vaker vergaderd. Dit had te maken met het onderzoek om
te komen tot een verdergaande samenwerking met een ander schoolbestuur.
De rector/bestuurder en de Personeelsgeleding van de MR ontmoeten elkaar regelmatig. Daarnaast
bezoekt de rector/bestuurder op uitnodiging van de MR de vergaderingen van de voltallige MR.
Minimaal tweemaal per jaar ontmoeten het voltallige bestuur en de MR elkaar. O.a. via deze
bijeenkomsten houden de toezichthoudende bestuurders de vinger aan de pols als het gaat over de
situatie op de werkvloer.
De school kent een leerlingenraad. Daarnaast werkt de school met klankbordgroepen per leerjaar.
Door middel van deze klankbordgroepen kunnen de leerlingen nog beter geïnformeerd worden en
hun stem nog luider laten horen. Het initiatief voor dit overleg ligt bij de coördinatoren.
Het bestuur van de oudervereniging van de school is erg actief. De oudervereniging is de brug tussen
de ouders van alle leerlingen en de school. De schoolleiding is op alle vergaderingen van de
oudervereniging vertegenwoordigd. Zij geeft uitleg over het gevoerde beleid en luistert naar
eventuele op- en aanmerkingen. Deze worden meegenomen in het nieuw te vormen beleid.
Naast de oudervereniging bestaan er op school ook ouderklankbordgroepen. Deze zijn georganiseerd
per leerjaar. Deze groepen komen onder leiding van de coördinator twee keer per jaar bij elkaar.
De dagelijkse gang van zaken op de werkvloer wordt hier besproken.
Verder neemt de school in het kader van de kwaliteitszorg regelmatig enquêtes af onder
verschillende doelgroepen zoals ouders, leerlingen en personeelsleden. De school maakt hierbij
gebruik van Kwaliteitscholen.nl .
Klachtenafhandeling
Op 1 augustus 1998 is de herziene Wet op het voortgezet onderwijs (Wvo) in werking getreden (Stb.
1998, 398). Artikel 24b van deze Wet bepaalt, dat het bevoegd gezag verplicht is om een algemene
klachtenregeling op te stellen.
De voorliggende algemene klachtenregeling geeft een uitwerking van hetgeen in het kader van
artikel 24b van de Wvo geregeld is aan het Willibrord Gymnasium te Deurne. Het werkingsgebied
omvat niet alleen klachten van algemene aard, maar ook klachten die betrekking hebben op
discriminatie, seksuele intimidatie, racisme, agressie en geweld. Het klachtrecht staat open voor
leerlingen, ouders, voogden, verzorgers, personeelsleden, directieleden, leden van het bevoegd
gezag, vrijwilligers die werkzaamheden verrichten voor de school alsmede voor personen die
anderszins deel uitmaken van de schoolgemeenschap.
Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in eerste instantie in
goed overleg tussen betrokkenen kunnen worden opgelost. Indien dit niets oplevert, kan daarna
overleg met onder andere de klassendocent, de groepsmentor, de conrector, de rector
plaatshebben. Pas wanneer ook deze afhandeling, dan wel een beroep op het leerlingenstatuut of
enige andere regeling, niet tot tevredenheid leidt, kan men een beroep doen op voorliggende
klachtenregeling. Alvorens een procedure te starten, gaat een door het bevoegd gezag aangestelde
externe vertrouwenspersoon na of door bemiddeling een oplossing tussen partijen kan worden
bereikt.
Deze algemene klachtenregeling heeft op grond van de artikelen 8, lid k, en 9, lid f, van de herziene
Wet medezeggenschap onderwijs 1992 (Wmo ’92) op 20 december 2001 de instemming verkregen
van de medezeggenschapsraad en is door het Curatorium vastgesteld op 21 december 2001.
Tot slot zij vermeld, dat het bestuur geen eigen klachtencommissie heeft ingesteld, maar zich per 1
augustus 2014 heeft aangesloten bij de ORION Klachtencommissie. Voorheen was zij aangesloten bij
de door de Vereniging Besturenorganisatie Katholiek Onderwijs (VBKO) opgerichte
klachtencommissie voor het Katholiek Onderwijs in Zuid-Nederland.
In het kalenderjaar 2019 is er geen gebruik gemaakt van de algemene klachtenregeling.
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2.

ALGEMEEN BESTUURLIJK BELEID

2.1

Strategisch plan

Stichting Willibrord Gymnasium wil toekomstbestendig categoraal gymnasiaal onderwijs blijven
verzorgen voor haar (toekomstige) leerlingen. Dat onderwijs moet kwalitatief hoogstaand en
eigentijds zijn met voorzieningen die daar recht aan doen. Het gaat om een relatief homogene groep
leerlingen die op hoog niveau onderwijs wil met een grote mate van zelfstandigheid en met een
gepersonaliseerde richting. Daarnaast is een zorgstructuur voor alle leerlingen en met name hoog
en/of zeer begaafde leerlingen een speerpunt van de school.
Voor het huidige bestuur is het duidelijk dat de Stichting Willibrord Gymnasium dit niet meer
vanzelfsprekend zelfstandig zal doen. Er zijn anno 2016 en 2017 forse financiële en personele risico’s
(verliezen op de balans en langdurig zieken) die niet meer op te vangen zijn zonder flinke
bezuinigingen. Het gebouw voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd als het gaat om
onderwijsinnovatie en flexibel leren. Investeringen zijn juist nu nodig. Boven dit alles krimpt door de
demografische ontwikkelingen het aantal potentiële leerlingen in de gehele regio voor de komende
jaren.
Ook als het gaat om het personeel loopt de school risico’s die wellicht niet op te vangen zijn.
Het gaat hier niet alleen om langdurig zieke medewerkers maar ook wordt het steeds moeilijker om
aan goed gekwalificeerd personeel te komen.
In het najaar van 2016 heeft het bestuur opdracht gegeven aan een communicatie-bureau om een
imago-onderzoek uit voeren en op basis daarvan met aanbevelingen te komen. Dit heeft uiteindelijk
geleid tot de implementatie van een geheel nieuw onderwijsconcept in het schooljaar 2018-2019 in
leerjaar I. Dit nieuw onderwijsconcept groeit in maximaal 6 jaar de school in.
Tegelijkertijd is er een PR-marketingplan opgesteld en geïmplementeerd.
In de tweede helft van 2017 heeft het bestuur een onderzoek uitgevoerd. Het onderzoek bestaat uit
een financiële analyse en een SWOT- analyse, uitgewerkt in scenario’s.
Dit onderzoek heeft uiteindelijk geleid tot het voeren van verkennende gesprekken met diverse
partijen om te komen tot een samenwerking. Op dit moment is het bestuur van het Willibrord
Gymnasium met een serieuze partner in gesprek. De gesprekken met deze partner zijn gestart in
maart 2019. In het voorjaar van 2020 tekent het bestuur een intentieverklaring om te komen tot een
besturenfusie met deze partner. Voordat deze besturenfusie definitief wordt zal er eerst nog een
onderzoek plaatsvinden waarbij de voor-en nadelen voor beide partners worden afgewogen.
De streefdatum voor de besturenfusie is 1 januari 2021.

2.2

Toelatingsbeleid

Alle leerlingen met een VWO of HAVO-VWO advies zijn in principe toelaatbaar. Bij een HAVO-VWO
advies wordt extra informatie, naast die van het digitaal overdrachtsdossier, ingewonnen bij de
basisschool. Deze informatie is belangrijk om te komen tot een goede begeleiding van de leerling.
Voor alle nieuwe leerlingen vindt er een warme overdracht plaats.
Als een kind met een extra ondersteuningsbehoefte zich aanmeldt wordt bekeken of de school aan
deze ondersteuningsbehoefte kan voldoen. Indien dit niet het geval is, wordt het kind niet
toegelaten. Dan gaan we samen met de ouders op zoek naar een andere school.
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3.

ONDERWIJS

3.1

Doelstellingen

In 2017 heeft de school een nieuw onderwijskundig concept omarmd, getiteld Bright New Talent.
Doel van dit concept is de leerlingen in staat stellen om meer autonoom te leren en meer dan tot nu toe
hun persoonlijke keuzes te maken tijdens hun onderwijstraject op het Willibrord Gymnasium. Deze
invalshoek vertaalt zich de komende jaren door de onderwijsactiviteiten te herschikken op drie
aandachtsgebieden:
1. Focus
de kern, namelijk de vaklessen;
2. Bright Nexus
uitbreidende en verdiepende lessen, colleges, workshops, onderzoeken, projecten;
3. Bright Academy sport & gezondheid, muziek, film & fotografie, theater, dans, kunst & design.
Het schooljaar 2017-2018 is gebruikt om dit concept uit te werken naar concrete onderwijsplannen.
In het schooljaar 2018-2019 is het nieuwe onderwijsconcept geïmplementeerd in leerjaar I. In het
schooljaar 2019-2020 krijgen de leerlingen van leerjaar I en II onderwijs volgens het genoemde concept.
Het is de bedoeling het concept langzaam de school in te laten groeien.
Het onderscheid tussen de Nexus en de Academy is in de praktijk niet zichtbaar. Wel worden alle
genoemde activiteiten aangeboden.

3.2

Concrete uitwerking

• In oktober 2016 is een start gemaakt met de cursus “Didactisch Coachen”. Deze wordt verzorgd
door de VeerKrachtGroep. Vijftien collegae nemen deel aan deze cursus. Het gaat in deze
leergang over hoge verwachtingen hebben van leerlingen en het stellen van vragen aan leerlingen
die leiden tot een hoog leerrendement. Tevens wordt er ingegaan op het geven van goede
inhoudelijke feedback. Op deze manier worden de leerlingen eerder geprikkeld en actiever
betrokken bij de les en hun eigen leerproces. Zo hopen we ook de opbrengsten te kunnen
verhogen. In het schooljaar 2018-2019 is een tweede groep docenten geschoold in het didactisch
coachen. In het schooljaar 2019-2020 volgt een derde groep. Deze groep wordt niet meer
getraind door de Veerkrachtgroep maar door een daarvoor opgeleide interne trainster.
• In het schooljaar 2018 –2019 is de iPad ingezet in het eerste leerjaar. De docenten ontvangen
ondersteuning bij het gebruik van de Ipad in de klas. Deze ondersteuning is in het schooljaar
2019-2020 doorgezet. Deze training wordt verzorgd door een collega.
• Onderwijs op maat: uitgangspunt van de school is dat de behoefte van de leerling leidend is. Dit
geldt voor de leerlingen aan de onderkant, maar zeker ook voor de leerlingen aan de bovenkant.
Dit betekent adequate ondersteuning en voldoende uitdaging voor alle leerlingen.
Deze uitdaging vindt de leerling terug in het lesprogramma, o.a. de Nexus maar ook buiten de
lessen:
Honours Programma van de categorale Gymnasia, Olympiades, debatwedstrijden en andere
vormen van talentontwikkeling, zoals extra lessen Spaans en de Lego League.
Belangrijke aspecten in het maatwerk zijn: een meer flexibel rooster en de inzet van ICT in het
onderwijsproces.
• In 2017 is het Proloog-project voorbereid, in 2018 is het project voor de eerste keer uitgevoerd
waarbij leerlingen uit groep 8 van de basisschool op woensdagmorgen vijf lesuren op het
Willibrord Gymnasium volgen in een apart klasje. Doel van dit project is om de aansluiting tussen
het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs te verbeteren, met name voor het type leerlingen
die het Willibrord Gymnasium bezoeken. De financiering voor dit project (het kost de school extra
docenteninzet) wordt mede door een externe partij gedragen.
• Inzet op kwaliteitszorg, via de diensten van Kwaliteitscholen.nl .
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3.3

Toetsing en examinering

De organisatie en borging van de kwaliteit van de schoolexamens krijgt op onderstaande manier
gestalte.
• Er is een examencommissie bestaande uit de rector, secretaris eindexamen en de
bovenbouwcoördinator. Deze commissie is verantwoordelijk voor de organisatie van de
examens en de borging van de kwaliteit van het gehele examentraject.
• De secretaris eindexamen hanteert een duidelijk draaiboek. Dit draaiboek wordt regelmatig
gecontroleerd, aangepast en aangevuld. Dit draaiboek is er al enkele jaren en daardoor erg
volledig.
• Ieder jaar wordt het examenreglement en PTA aangepast en gecontroleerd door de
secretaris eindexamen. Hierna wordt het ter goedkeuring voorgelegd aan de MR.
Alle kandidaten ontvangen aan het begin van het schooljaar dit examenreglement en PTA.
• Wekelijks is er een overleg van de examencommissie waarin alles wat er op dat moment
speelt besproken wordt. Hierna wordt de noodzakelijk geachte actie uitgevoerd.
• Er is er een toetsingscommissie en een herkansingscommissie die ingekomen verzoeken van
kandidaten behandelt.
• De borging van de kwaliteit van de schoolexamens wordt gegarandeerd door de hantering
van het “vier ogen principe”. Twee examinatoren staan garant voor de kwaliteit van het
schoolexamen en tekenen hier dan ook voor. De examensecretaris houdt hier toezicht op.
• Bij ieder schoolexamen is er een proces verbaal waar de aan- en afwezigheid van kandidaten
en eventuele incidenten worden geregistreerd.
• Alle PTA-onderdelen (toetsen, mondelinge examens, POs, PWS) worden ingeroosterd in
overleg met de secretaris eindexamen.
• Afwezigen worden door de secretaris eindexamen zelf opnieuw ingeroosterd. Toezicht
hierop vindt plaats door de examencommissie.
• Herkansingen van PTA-toetsen worden door de secretaris eindexamen ingeroosterd
• Kandidaten die opnieuw examen (gezakten) doen, maken met de secretaris eindexamen een
overzicht wat zij wel en niet opnieuw moeten doen. Dit wordt schriftelijk vastgelegd en
gedeeld met alle examinatoren.
• Resultaten van alle PTA-onderdelen zijn continu inzichtelijk voor alle kandidaten, hun ouders
en examinatoren.
• Kandidaten tekenen na het afronden van alle PTA-onderdelen in elk van de jaren (leerjaar 4,
5 en 6) hun resultaten. De rector tekent deze ook.
• De secretaris van het eindexamen heeft (met andere leden van de examencommissie) een
overzicht van alle onderdelen, die niet op het daarvoor bepaalde moment gedaan zijn. Met
de examinatoren en kandidaten worden daarna afspraken gemaakt, wanneer die onderdelen
gedaan worden.
• Bij onrechtmatigheden wordt het in het examenreglement vastgelegde (wettelijke) proces
gevolgd. Er wordt schriftelijk vastgelegd wat besloten wordt.

3.4

Onderwijsprestaties

Hieronder staan de bevorderingsresultaten van het schooljaar 2018-2019.
Leerjaar I
Totaal
80 leerlingen
Bevorderd
72 leerlingen
90,0 %
Niet bevorderd 8 leerlingen
10,0 %
Van de acht leerlingen die zijn afgewezen herhalen vijf leerlingen het eerste leerjaar op het
Willibrord Gymnasium. Drie leerlingen stappen over naar een ander schooltype. De leerlingen die
bevorderd zijn blijven allen op het Willibrord.
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Leerjaar II
Totaal
81 leerlingen
Bevorderd
72 leerlingen
89,0 %
Niet bevorderd 9 leerlingen
11,0 %
Van de negen leerlingen die niet bevorderd konden worden naar leerjaar drie zijn er drie leerlingen
overgestapt naar een ander schooltype. Zes leerlingen herhalen het tweede leerjaar. Alle leerlingen
die bevorderd zijn, vervolgen hun schoolloopbaan op het Willibrord.
Leerjaar III
Totaal
74 leerlingen
Bevorderd
66 leerlingen
89,0 %
Niet bevorderd 8 leerlingen
11,0 %
Vijf leerlingen die niet bevorderd konden worden naar leerjaar IV hebben de school verlaten. Drie
leerlingen herhalen het derde leerjaar. Van de bevorderde leerlingen is er geen enkele leerling
overgestapt naar een ander schooltype.
Leerjaar IV
Totaal
62 leerlingen
Bevorderd
48 leerlingen
77,0 %
Niet bevorderd 14 leerlingen
23,0 %
Van de veertien afgewezen leerlingen zijn er vier leerlingen overgestapt naar een ander schooltype.
Eén leerling hiervan gaat naar het Vavo. Er is hierbij geen sprake van een detachering.
Tien leerlingen herhalen leerjaar IV. Van de bevorderde leerlingen stappen twee leerlingen over naar
een ander schooltype.
Leerjaar V
Totaal
71 leerlingen
Bevorderd
62 leerlingen
87,0 %
Niet bevorderd 9 leerlingen
13,0 %
Van de negen afgewezen leerlingen herhalen zeven leerlingen leerjaar V. Eén leerling gaat terug naar
Argentinië, een leerling stapt over naar een ander schooltype.
Leerjaar VI
Totaal
62 leerlingen
Geslaagd
48 leerlingen
77,0 %
Afgewezen
14 leerlingen
23,0 %
Van de veertien niet geslaagde leerlingen komen er negen leerlingen terug in leerjaar VI. Twee
leerlingen hebben een zogenaamd septemberdiploma gehaald. twee leerlingen gaan naar het VAVO.
Eén leerling gaat naar het particulier onderwijs. Er zijn geen leerlingen die via een detachering naar
het VAVO gaan.
De negentien leerlingen die zijn overgestapt na de leerjaren I tot en met V zijn in het schooljaar 20192020 allen aangemeld op een andere school. Er zijn geen voortijdige schoolverlaters.

3.4

Detachering van leerlingen

Er was in het schooljaar 2018-2019 geen leerling gedetacheerd op het VAVO.

3.5

Inspectierapport

De inspectie van Onderwijs heeft op 26 juni 2018 het volgende oordeel over de school uitgesproken:
Voldoende.
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3.6

Waardering ouders en leerlingen

Uit onderzoek blijkt dat zowel de leerlingen als de ouders tevreden zijn over de school.
Er is het laatste jaar geënquêteerd onder zowel leerlingen als ouders. Dit met de hierboven
genoemde uitslag.
Met name veiligheid en sfeer kwamen er in vergelijking met andere scholen heel sterk uit.
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4.

PERSONEEL

4.1

Beleid

Op 1 juni 2018 is de CAO voortgezet onderwijs 2018 – 2019 van kracht geworden.
De volgende bestuurlijke speerpunten zijn op het gebied van personeelsbeleid geformuleerd en al
gedeeltelijk gerealiseerd:
- Een verdergaande professionalisering van alle medewerkers
- Het opzetten van een duidelijker promotiebeleid
- Zoveel mogelijk lessen worden door bevoegde docenten gegeven; er wordt toegewerkt naar
100%.
Het enige van de hierboven genoemde punten dat nog niet is opgepakt is het opzetten van een
duidelijk promotiebeleid. Dit wordt de komende jaren een belangrijke speerpunt in het beleid.
Naast bovengenoemde speerpunten blijft het terugdringen van de door collega’s ervaren hoge
werkdruk een belangrijk aandachtspunt. Een middel hierin is de voor docenten vrijgemaakte
ontwikkeltijd. In het schooljaar 2019-2020 zijn er vijf ontwikkeldagen ingeroosterd. Deze dagen
konden voor een groot deel zelf ingevuld worden door de docenten. Deze dagen waren voor de
leerlingen lesvrij.
Scholing
De algemene professionalisering van de medewerkers betreft:
• Didactisch coachen
• Werken met de iPad in de klas.
Beide cursussen zijn in eerste instantie door externe organisaties gegeven.
Vanaf het schooljaar 2018-2019, zijn deze cursussen door interne trainers verzorgd.
Het is uiteindelijk de bedoeling dat alle collegae deze cursussen hebben gevolgd.
Het traject zal in 2019, 2020 en verder, doorgaan als intervisietraject waarbij docenten elkaars lessen
bezoeken en bespreken.
Een deel van de medewerkers heeft deelgenomen aan individuele scholing, trainingen of workshops
om kennis, kunde en bekwaamheid op peil te houden of verder te verhogen.
Alle collegae, OP, OOP en DIR, hebben op 4 oktober deelgenomen aan een Scholings dag
georganiseerd door het Orion Netwerk. Er was een grote diversiteit aan workshops.
Bevoegde docenten
Volgens het Ipto is in 2018 slechts 1% van de lessen onbevoegd gegeven. 4% van de lessen zijn
gegeven door collegae die benoembaar zijn. 95% van de lessen zijn gegeven door collegae die
bevoegd zijn. De gegevens van het Ipto over 2019 zijn nog niet bekend. De verwachting is dat hierin
nauwelijks wijzigingen hebben plaatsgevonden.
In- en uitstroom van medewerkers
Per 1 mei 2019 heeft de rector-bestuurder van het Willibrord een baan als locatiedirecteur op een
grote scholengemeenschap geaccepteerd. Per 16 augustus 2019 is de nieuwe rector-bestuurder
aangesteld. In de tussenliggende periode heeft de conrector de functie van rector-bestuurder
waargenomen. Een aantal uitvoerende taken zijn intern belegd. De mensen die deze taken hebben
opgepakt hebben hiervoor een kleine tijdelijke uitbreiding van hun aanstelling gekregen.
Naast de rector-bestuurder hebben zeven medewerkers de school verlaten. Twee van hen zijn met
pensioen gegaan, vier hebben een baan geaccepteerd elders in het onderwijs en één collega heeft
een baan geaccepteerd in het bedrijfsleven.
Naast bovengenoemde personen is per 1 april ook afscheid genomen van een langdurig zieke collega.
Deze collega heeft uiteindelijk een WIA uitkering gekregen.
Een deel van de ontstane vacatures is intern ingevuld. Het overgrote deel is extern ingevuld. Ondanks
de slechte arbeidsmarkt zijn alle vacatures, uiteindelijk, op een goede manier ingevuld.
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4.2

Personeelssamenstelling

Omvang personeelsbestand
De omvang van het personeelsbestand per personeelscategorie in fte bedroeg per 31 oktober 2019:
2019
2018
vast
2,0000 2,0000
totaal
2,0000 2,0000
Onderwijzend personeel
vast
23,8580 25,5110
tijdelijk
3,3614 1,2308
totaal
27,2190 26,7418
Onderwijsondersteunend personeel vast
5,5872 6,2604
tijdelijk
0,7000 0,1000
totaal
6,2872 6,3604
Huishoudelijke Dienst
vast
0,6926 0,6926
totaal
0,6926 0,6926
Directie

Leeftijdsopbouw
Leeftijdscategorie
15 tot 25 jaar
25 tot 35 jaar
35 tot 45 jaar
45 tot 55 jaar
55 tot 65 jaar
65 +
Totaal

vrouw
0
6
6
8
11
2
33

man
0
4
4
4
13
2
27

totaal
0
10
10
12
24
4
60

16,6% van de medewerkers is jonger dan 35 jaar, 36,7% bevindt zich in de leeftijdscategorie van 35
tot 55 jaar en 46,7% is ouder dan 55 jaar.
Dit betekent dat er tot en met 2024, 8 medewerkers de pensioengerechtigde leeftijd zullen bereiken.
De komende jaren zal de school dus geconfronteerd worden met een hoge uitstroom van
personeelsleden. De grootste uitstroom, tot aan 2025, in fte vindt plaats bij het OOP en HHD ( 3,3
fte)
Ongeveer 2 fte vertrekt bij het OP en 1 fte gaat weg in de functiecategorie DIR.

4.3

Ziekteverzuim

Verzuimcijfers Willibrord Gymnasium
Verzuimpercentage
over 2019
Man
0,2
Vrouw
4,1
Totaal
1,9

Verzuimfrequentie
Over 2019
0,69
0,82
0,76

Gemiddelde verzuimduur
0ver 2019
5,11
3,74
4,34

Het verzuimpercentage is erg laag en het afgelopen jaar flink gedaald ten opzichte van het
voorgaande jaar.
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Ontwikkeling in verzuimcijfers
2017

2018

2019

Branche 2018

7,4 %

2,7 %

1,9 %

5,8 %

Meldingsfrequentie 0,95

1,19

0,76

1,6

Gemiddelde duur

24,17

4,34

15 dagen

Verzuimpercentage

18,65

Beide tabellen geven aan dat het ziekteverzuim op het Willibrord erg laag is en sedert 2017 een
positieve ontwikkeling heeft doorgemaakt

4.4

Beleid inzake de beheersing van uitkeringen na ontslag

De directie doet er alles aan om te voorkomen dat mensen in een WW- of WAO uitkering komen.
Heel belangrijk is om het onderwerp preventief met de werknemers te bespreken.
Deze gesprekken worden geagendeerd tijdens de gesprekscyclus.
Verder beleid aangaande dit punt dient nog ontwikkeld te worden.

4.5

Strategisch personeelsbeleid

De medewerkers zijn een belangrijke spil, het kapitaal van een organisatie en daarmee heel bepalend
in het succesvol bereiken van de organisatie doelen.
Daarbij kijk je naar kwantiteit en kwaliteit. Momenteel lukt het zowel in kwalitatieve als in
kwantitatieve zin nog goed vacatures op te vullen en zijn we een aantrekkelijke speler. Echter er is
een te verwachten tekort op de arbeidsmarkt. Momenteel zien we dit zeer beperkt voor een klein
aantal vakken. In de toekomst wordt dit naar verwachting een steeds groter aandachtspunt.
Strategische samenwerking met collega organisaties is hierin belangrijk. In ORION verband is daarom
via de subsidie Regionale Aanpak Lerarentekort (RAL) op dit gebied verbinding gezocht in het project
ORION Onderwijs Cariere (OOC). Dit heeft als doel profilering als aantrekkelijke werkgever door
professionaliseren & opleiden, het opzetten van een regionaal mobiliteitscentrum en een
communicatieplatform.
Vanwege de wisseling van rector-bestuurder hebben eind 2019 allereerst kennismakingsgesprekken
plaatsgevonden tussen de medewerkers en de rector-bestuurder. Vanaf 2020 wordt bezien hoe het
personeelbeleid verder te vervolgen. De schoolleiding heeft wekelijks overleg waarbij het
personeelsbeleid een vast agendapunt is.
Gezien de financiele situatie van de organisatie in de afgelopen jaren is in het personeelsbeleid
steeds de balans gezocht tussen betaalbaarheid en kwaliteit. Er is ook in 2019 kritisch gekeken naar
de functiemix, naar de te vervangen uren en naar inzet van jongere medewerkers.

4.6.

Functieopbouw en functiemix

Per 31 oktober 2019 ziet de functiemix van het Willibrord Gymnasium er als volgt uit:
Schaal
LB

Willibrord Gymnasium
22,9 %

Streefcijfers functiemix
28 %
16

LC
LD

46,3 %
30,8 %

21 %
51 %

Gezien de zwakke financiële positie van de school zijn er zo min mogelijk collegae in LD geplaatst.
Graag wil het bestuur met de MR in overleg om te kijken of het mogelijk is een nieuw promotiebeleid
op te stellen. Het uitvoeren van dit nog op te stellen beleid kan alleen als de financiële positie van de
school sterker wordt.
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5.

FINANCIEEL BELEID

5.1

Doelstellingen

Doelstellingen/bestuurlijke speerpunten
• inzetten op het vergroten van de baten d.m.v het doen toenemen van het leerlingenaantal.
• het terugdringen van de kosten.
De uitdaging is dat het terugdringen van de kosten niet leidt tot een kwaliteitsverlies in het
onderwijs.
Bovenstaande zaken moeten leiden tot een positief resultaat en op korte termijn tot een positief
eigen vermogen.
Beleid
De volgende bestuurlijke speerpunten zijn geformuleerd:
De daling van het leerlingenaantal stoppen.
In 2016 heeft er een uitgebreid imago-onderzoek plaatsgevonden. De daarin geformuleerde
adviezen zijn inmiddels uitgevoerd en geborgd.
De volgende actiepunten zijn opgepakt:
- Het herformuleren van de visie van de school.
- Het implementeren van een nieuw onderwijsconcept (Bright Focus Learning) in leerjaar I
(2018-2019) en leerjaar II. (2019-2020)
- Het formuleren en implementeren van een marketingplan. Belangrijke onderdelen hierbij
zijn het realiseren van een nieuwe website, het aanstellen van meer
basisschoolambassadeurs en het maken van nieuw foldermateriaal.
- Het komen tot een verbetering van ons onderwijs door scholing van uiteindelijk alle
docenten op het gebied van didactisch coachen (Veerkracht) en ipad gebruik in de klas.
Uiteindelijk hebben bovengenoemde acties geleid tot een stabilisatie van het leerlingenaantal.
Dit in moeilijke tijden door de krimp van het leerlingenaantal in de regio.
Bovengenoemde zaken worden de komende jaren doorgezet. Bright Focus Learning wordt het
schooljaar 2020-2021 doorgezet naar leerjaar III.
Het terugdringen van de kosten zonder dat de onderwijskwaliteit hieronder lijdt.
- Op een verantwoorde manier terugbrengen van het aantal FTE
Op deze manier brengen we de te betalen loonsom terug.
- Bij ziekte van een docent niet meteen vervangen maar proberen op een andere manier de
lessen door te laten gaan.
- In 2018 is nadrukkelijk bestudeerd of het plaatsen van zonnepanelen op het dak dan wel op
het sportveld van de school een middel is om de elektriciteitskosten te verlagen en de school
duurzamer te maken. In 2019 zijn de zonnepanelen op een deel van het sportveld geplaatst.
Hierbij heeft de school een subsidie verkregen.
De school blijft ook in de komende jaren bekijken of er op een verantwoorde, creatieve manier
bespaard kan worden op de kosten.
Het creëren van een derde geldstroom .
Hiervoor is contact gezocht met de alumnivereniging van de school. Er wordt een werkgroep
opgericht die gaat kijken wat de mogelijkheden zijn. Door de wisseling van rector-bestuurder
heeft de oprichting van de werkgroep enige vertraging opgelopen. Het opzetten van de
werkgroep zal in het kalenderjaar 2020 gestalte krijgen.

5.2

Financieel beleid

Bovenstaande punten zijn in het kalenderjaar 2017 en 2018 opgepakt. Bovenstaande punten zullen
ook de komende jaren moeten leiden tot nog beter onderwijs én meer leerlingen waardoor de
school er ook financieel beter voor komt te staan.
In 2019 is de school opnieuw geslaagd in een verbetering van de vermogenspositie. Er is immers
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sprake van een positief exploitatieresultaat.
Dit positief resultaat is bereikt door o.a. een lichte groei van het leerlingenaantal, voorzichtig zijn met
uitgaven en ook door het gegeven dat er vanuit OCW niet begrote gelden zijn gekomen.
Het exploitatieoverschot van het kalenderjaar 2019 wordt voor een deel toegevoegd aan de
algemene reserves van de school. Dit leidt tot een versterking van de vermogenspositie van de
school. De gelden die in december 2019 van OCW zijn gekomen worden niet toegevoegd aan het
eigen vermogen, maar worden opgenomen als bestemmingsreserve personeel. Deze gelden worden
in 2020 en 2021 besteedt volgens het convenant personeelstekorten en werkdrukverlichting.

5.3

Investeringsbeleid

De school blijft terughoudend met het doen van investeringen in inventaris en apparatuur.
De investeringen zijn uit eigen middelen voldaan. Er hebben geen investeringen vanuit gemeentelijke
subsidies plaatsgevonden.
Het beleid is als in enig jaar of maand een te groot beslag op de liquiditeit plaatsvindt een spreiding
in de aanschaf van nieuwe investeringen wordt aangebracht.
De school kent een meerjarenbegroting. Deze vormt o.a. de basis voor de investeringen in de
toekomst.

5.4

De besteding van de middelen uit de prestatiebox

De middelen uit de prestatiebox worden voor de volgende activiteiten ingezet:
• excellentie en hoogbegaafdheid. Een collega is aangesteld voor het schrijven en
implementeren van nieuw beleid op dit gebied.
Daarnaast gaat een deel van het geld naar Proloo9. Dit is een project opgezet in
samenwerking met het primair onderwijs in de regio. De doelstelling van dit project is de
overgang van PO naar VO voor hoogbegaafde leerlingen te vergemakkelijken.
• De betreffende collega ondersteunt de mentoren/coaches in de zorg voor de hoogbegaafde
leerling. (Bijvoorbeeld de onderpresteerder of de dubbelgelabelde leerling). Deze taak is er
ook voor andere collegae uit het zorgteam.
Voor de hoogbegaafde leerling die moeilijk kunnen plannen is er een cursus executieve
functies.
• Voor excellente leerlingen bestaat er in de bovenbouw het Honours Program. Dit programma
komt tot stand in samenwerking met de categorale gymnasia van Nederland. De coördinatie
en begeleiding van de deelnemende leerlingen binnen onze school wordt betaald vanuit de
prestatiebox.
Hierbij worden bepaalde onderbouw leerlingen extra uitgedaagd.
• Naast bovengenoemde activiteiten voor excellente leerlingen doen veel van onze leerlingen
mee aan olympiades voor allerlei vakken. Om dit in goede banen te leiden is er een
coördinator aangesteld.
• Om de onderwijsopbrengsten te verhogen is scholing ingezet voor de docenten. Het ligt in de
bedoeling dat uiteindelijk alle docenten deze scholing (Didactisch Coachen) hebben gevolgd.
Gezien de tegenvallende opbrengsten van onze leerlingen bij het eindexamen de laatste 2
jaren is er een commissie ingesteld die de directie adviseert bij het verbeteren van deze
opbrengsten. De adviezen moeten uiteindelijk leiden tot een beter resultaat bij het
eindexamen 2020.

5.5.

De besteding van de middelen ten behoeve van Passend Onderwijs

Het belangrijkste doel van Passend Onderwijs is het realiseren van thuisnabij onderwijs voor alle
leerlingen van ons samenwerkingsverband, ongeacht de zorg die voor deze leerlingen nodig is.
Het Willibrord gaat uit van de behoefte van het kind: Welke zorg heeft een leerling nodig? Wat is
hiervoor nodig om deze zorg te kunnen bieden?
Om deze doelstelling te kunnen bereiken worden zowel de middelen vanuit de Lumpsum als die van
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het Samenwerkingsverband aangewend. Deze middelen worden aangewend om m.n. de personele
bezetting van het zorgteam te betalen. Daarnaast worden ook de coaches en mentoren hieruit
gefinancierd. Ook scholing wordt hieruit gerealiseerd. Er is op dit moment geen uitsplitsing deze
gelden. (Wat wordt precies aangewend voor welke categorie?)

5.6

Treasuryverslag

In 2017 is er een nieuw treasury statuut opgesteld. Dit statuut is in februari 2018 door het bestuur
vastgesteld.
De Stichting hanteert het uniforme treasurystatuut van de Besturenraad. In dit statuut is bepaald
binnen welke kaders instellingen voor onderwijs hun financierings- en beleggingsbeleid dienen in te
richten. Het uitgangspunt is dat de toegekende publieke middelen overeenkomstig hun bestemming
worden besteed.
De Onderwijsstichting Sint Willibrord heeft een zeer terughoudend financieel beleid gevoerd,
conform de regeling beleggen en belenen 2010. Er is gebruik gemaakt van spaarrekeningen. De
tegoeden op deze rekeningen zijn direct opeisbaar.
Alle rekening-courant rekeningen zijn ondergebracht bij de Rabobank Peelland-zuid.
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6.

HUISVESTING

6.1

Doelstellingen

Het Willibrord Gymnasium maakt gebruik van één gebouw.
In 2018 is er een nieuw meerjarenonderhoudsplan opgesteld: MJOP 2018 -2033. Er zal de komende
jaren volgens dit plan worden gewerkt. In 2019 zijn niet alle voorgenomen onderhoudsactiviteiten
gerealiseerd. In 2020 wordt een groot gedeelte van de in de afgelopen jaren niet gerealiseerde
onderhoudsactiviteiten ingelopen. M.n. het buitenschilderwerk van het gebouw zal worden opgepakt.

6.2

Beleid

In 2019 was er geen sprake van leegstand of van een tekort aan onderwijsruimten. Het onderhoud
wordt planmatig uitgevoerd. Er hebben geen grote verbouwingen of renovaties plaatsgevonden.

6.3

Overige

Er hebben zich in 2019 geen grote ontwikkelingen voorgedaan op het gebied van huisvesting. Deze
zijn in de nabije toekomst ook niet te verwachten.
Het bestuur denkt wel na over de toekomst op langere termijn wat betreft het gebouw.
Een deel van het gebouw is over niet al te lange tijd afgeschreven en aan vervanging toe. Daarnaast
vraagt het nieuwe onderwijsconcept een andere indeling en andersoortige ruimtes.
Gesprekken met de gemeente en eventuele andere partners zijn in 2018 opgestart en zijn vervolgd in
2019.
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7.

BEDRIJFSVOERING EN INTERNE BEHEERSING

7.1

beleidsprocessen

Besturingsmodel
In mei 2007 heeft het bestuur de nota “Hoofdlijnen van Beleid vastgesteld”. In deze nota werd het
bestuursmodel en de code van het bestuur inzake goed onderwijsbestuur vastgelegd. Het bestuur
hanteert de code goed onderwijsbestuur van de VO-raad
Juni 2012 is er op het Willibrord Gymnasium een nieuw bestuursmodel ingevoerd: het one-tier model.
In dit model is sprake van een functionele scheiding: het bestuur bestaat uit een uitvoerend bestuurder
(de rector van de school) en vier tot zes toezichthoudende bestuurders.

7.2

Beheersprocessen

Om kwaliteit te borgen wordt een planning- en controlcyclus in de beleidsprocessen toegepast.
Bij alle financiële transacties binnen de school geldt “het vier ogen principe”.
De school heeft een procesbeschrijving van de facturatie binnen school.
Daarnaast heeft zij een beschrijving van de processen betreffende de leerlingenadministratie.
Ook het beleid wat betreft aankopen, aanbestedingen, Europese aanbestedingen etc. is beschreven.
De gesprekkencyclus met bijbehorend protocol is inmiddels geïmplementeerd. Met de komst van de
nieuwe rector-bestuurder worden deze wellicht binnenkort herzien.
De school hanteert het programma SOM voor het bijhouden van de leerlingenadministratie.
Per lesuur wordt hierin door de docenten aangegeven welke leerlingen afwezig zijn.
De receptioniste controleert of deze afwezigheid geoorloofd is. Zo niet dan wordt de
verzuimcoördinator ingeschakeld. Indien leerlingen ongeoorloofd of te lang afwezig zijn wordt de
leerplichtambtenaar op de hoogte gebracht.
De secretaresse van de school zorgt dat de leerlingenadministratie up tot date blijft. Zij voert in
opdracht van de directie of coördinatoren mutaties in.
De onderwijstijd wordt per periode gecontroleerd. Het schooljaar kent 3 periodes.
De conrector stelt per periode vast of de onderwijstijd voldoende is. Dit gebeurt in de onderbouw per
klas en in de bovenbouw per leerling.
Financiële plannings- en control cyclus
Meerjarenbegroting 2020-2024
De meerjarenbegroting kent een periode van 4 jaren en wordt jaarlijks geactualiseerd. De
gehanteerde uitgangspunten voor het opstellen van de begroting worden jaarlijks op relevantie en
betrouwbaarheid beoordeeld en zo nodig bijgesteld. Zo is dit jaar de leerlingprognose bijgesteld aan
de hand van de meest recente data. (m.n. de instroomgegevens van 90 leerlingen naar meer
realistische getal van 80 leerlingen)
Financiële voortgangsrapportages (kwartaalcijfers)
Per schooljaar verschijnen er een vijftal voortgangsrapportages. (januari t/m maart, januari t/m mei,
januari t/m augustus, januari t/m oktober en januari t/m december) Deze rapportages worden
opgesteld door Dyade. Deze rapportages worden gemaakt voor de directie en voor de interne
verantwoording van de uitvoerend bestuurder naar het toezichthoudend deel van het bestuur.
Indien volgens de bestuurder noodzakelijk, maakt de conrector een prognose voor het financieel
resultaat over het gehele kalenderjaar.
Jaarverslag
In het jaarverslag (inclusief de jaarrekening) wordt extern en intern verantwoording afgelegd over het
afgelopen jaar.

7.3

Overige

De toezichthoudende bestuurders van de onderwijsstichting St.-Willibrord zijn onbezoldigde
bestuurders. Indien zij dit wensen ontvangen deze bestuurders een reiskostenvergoeding. De
rector/uitvoerend bestuurder wordt betaald volgens de CAO Voortgezet Onderwijs.

22

8.

De toekomst

8.1

De landelijke ontwikkelingen
•
•

•

•

8.2

Per 1 juni 2018 is de CAO Vo van kracht geworden.
Via de Wet goed onderwijsbestuur en Vensters voor Verantwoording laten we aan alle
belanghebbenden zien wat we presteren en welke keuzes we als school gemaakt hebben. In
het kader van de kwaliteitszorg worden ouders, leerlingen en personeel regelmatig
ondervraagd over hun bevindingen betreffende allerlei schoolse zaken. Hiervoor worden de
enquêtes van Kwaliteitscholen en de enquête van het Laks gebruikt.
Met het onderwijs aan hoogbegaafde en excellente leerlingen, aandacht voor het
rekenonderwijs en continue scholing van leidinggevenden en andere medewerkers geven we
een invulling aan de prestatiebox. De financiële middelen worden o.a. ingezet via extra
formatie op het vlak van deze onderwerpen. Een klein deel van het geld wordt ingezet voor
materiële zaken.
Een van de belangrijkste landelijke ontwikkelingen is de daling van het leerlingenaantal. Deze
daling speelt zeker ook in de regio ZO-Brabant. Het Willibrord Gymnasium probeert zich
hiertegen te wapenen door in te zetten op goed onderwijs en een goede PR en Marketing.
Daarnaast blijft het bestuur de contacten met de scholen in de omgeving warm houden. Indien
onverhoopt nodig heeft het bestuur een “plan B”. Het bestuur heeft immers naast de
verantwoordelijkheid voor goed onderwijs aan onze leerlingen ook een verantwoordelijkheid
als werkgever.

Bestuurlijke ontwikkelingen
In 2018, 2019 (en 2020) is het bestuur veel bij elkaar geweest om verschillende
toekomstscenario’s uit te werken. Hierin staat het voortbestaan van categoraal gymnasiaal
onderwijs in de regio ZO- Brabant centraal. Er zijn in dit kader vele gesprekken gevoerd om te
bekijken of samenwerking met andere schoolbesturen tot de mogelijkheden behoort. Deze
gesprekken lijken nu te leiden tot een daadwerkelijke samenwerking in de vorm van een
besturenfusie met een Orion-school. De ondertekening van een intentieverklaring hiertoe vindt
plaats in het voorjaar van 2020.

23

8.3

Begroting 2020
Realisatie
2018
----------€

Realisatie
2019
----------€

begroting
2020
----------€

3.351.230
172.416
202.058
-----------3.725.704

3.535.499
175.111
190.499
-----------3.901.109

3.539.908
170.000
182.743
-----------3.892.651

2.926.577
66.451
168.249
411.115
----------3.572.392

2.892.736
71.934
178.984
441.939
----------3.585.593

3.094.133
75.228
189.525
450.208
-----------3.809.094

Saldo baten en Lasten

153.312

315.516

83.557

Financiële baten en lasten

-15.077

-14.404

-16.000

Baten
Rijksbijdrage Ministerie van OCW
Overige Overheidsbijdrage en –subsidies
Overige baten
Totaal Baten
Lasten
Personeelslasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige materiële lasten
Totaal Lasten

Totaal resultaat

________
138.235

_________
301.112

_________
67.557

In begroting van 2020 zijn ook een beperkt aantal bezuinigingsmaatregelen opgenomen. Er wordt
bijvoorbeeld geprobeerd om vertrekkende docenten te vervangen door kwalitatief goede, maar
goedkopere leerkrachten.
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9.

Verslag toezichthoudend Bestuur in 2019

In April 2019 hebben we afscheid genomen van onze rector-bestuurder Maurice van den Akker en
hebben we na een intensieve wervingsperiode in Mevr. Ingrid de Vries-Martens een waardige
opvolgster gevonden en is zij per 16 Augustus 2019 in dienst getreden als Rector Bestuurder van het
Willibrord Gymnasium in Deurne.
Het bestuur (uitvoerend en algemeen bestuur) is 18 keer bij elkaar geweest voor reguliere en extra
vergaderingen. De onderwerpen van gesprek tijdens deze vergaderingen zijn in het kader van de
toezichthoudende functie vastgelegd in een PDCA-cyclus, waarin onder andere financiële,
onderwijskundige, organisatorische en personele onderwerpen zijn benoemd. Naast deze
onderwerpen dragen algemeen bestuur en/of uitvoerend bestuurder extra gewenste agendapunten
naar voren.
In 2019 heeft de strategiebepaling een vervolg gekregen, waarbij de nadruk gelegen heeft bij
gesprekken met externe partners. Tijdens die gesprekken is verkend op welke wijze de doelstellingen
van de onderwijsstichting verwezenlijkt zouden kunnen worden, middels een verregaande
samenwerking. Deze gesprekken hebben in 2020 geleid tot een intentieverklaring met het
Commanderij College in Gemert , beide behorend tot het Orion netwerk, om gezamenlijk te
onderzoeken in hoeverre vergaande samenwerking kan leiden naar een voor beide betere
positionering binnen de regio waardoor we voor de toekomst het onderwijskundig aanbod op
Gymnasium niveau kunnen blijven aanbieden.
Met de externe toezichthouder zijn gesprekken gevoerd. Deze gesprekken zijn gevoerd met het
oogmerk de inzichten die de strategiebepaling heeft opgeleverd, in een vroeg stadium te toetsen en
te blijven volgen.
De interne focus van het bestuur is steeds gericht geweest op een succesvolle implementatie van het
nieuwe onderwijsconcept ‘Bright Focus Learning’. Na zorgvuldige voorbereiding, zijn in het eerste
leerjaar 2018/2019 81 leerlingen het schooljaar begonnen met dit nieuwe onderwijsconcept. Deze
leerlingen krijgen nu een vervolg in het tweede leerjaar. Voor dit schooljaar zijn wederom 81 nieuwe
leerlingen gestart in het eerste leerjaar.
In het kader van het verandertraject is door het bestuur regelmatig overleg geweest met de MR.
Buiten de jaarlijkse algemene overleggen tussen bestuur en MR, is er de nodige extra afstemming
geweest. Ook is er een vervolg gegeven aan de gestarte plenaire bijeenkomsten met het voltallig
personeel over de genomen maatregelen, om een gezonde toekomst van de school te borgen.
In het kader van duurzaamheid is in 2019 gestart met de aanleg van een zonnepaneelweide op een
vrij liggend terrein van het Willibrord Gymnasium wat moet leiden naar energiebesparingen en
tevens een batig saldo voor de meeropbrengsten. Samen met de kostenbesparende acties uit het
verleden en deze extra opbrengsten zien we een gezonder financieel resultaat voor het Willibrord
Gymnasium.
Het algemeen bestuur heeft in het jaar 2019 besloten de volgende documenten vast te stellen:
•
•
•
•

Treasury statuut
Meerjaren Onderhoudsprogramma
Begroting 2020
Exploitatie Meerjarenbegroting 2020
42

•
•

Jaarrekening en jaarverslag 2018
De PDCA cyclus 2019-2020

Daarnaast hebben de toezichthouders toegezien op naleving door het Bestuur van de wettelijke
verplichtingen, de code goed bestuur, en op een rechtmatige verwerving en doelmatige en
rechtmatige bestemming van de middelen. Afwijkingen hierop zijn niet geconstateerd. In dit
jaarverslag hebben we de verplichting om betaalde en onbetaalde hoofd- en nevenfuncties van het
Bestuur te vermelden meegenomen.

Ondertekening namens het toezichthoudend Bestuur
Datum:
Plaats:

Deurne

Naam:

De heer M.A. Mennen

Functie:

Voorzitter

Ondertekening:

43

0112234356579
53266657662233!253

"#$%&'%()*##+*#
,--++#.#&)&"

/32630



0112234356579
53266657662233!253

STUVW9X"SYV2.UUT2Z""TWYT[VS2."V2"(\[."]2^"99[."2YV2TY9_X\""\`Y^"X[VS2."V2WY2
SY(UV9UX[WYYTWY2a""TTYbYV[VS
"#$%&%%'
37251735615112326573523!113716578655A2<3H373657623011263217736657
5326IH0J7166153H3736576230112632177366575326235K63@349
@353H665356153H1162301126321773665737371I3!351A6465735
1156!65735653H3736576230112632177366575326J31122343565767733657333
3!2LM
M
N6613571661<3!68532657615336735632<735235653173<335731123323735
36324267657CA632611267657726A31!331123=56357335736A63431123265772517
6632<366511232657711373536324267657726=5311531161513535135
353412<6328686523A3235637735<35O338323A3235632632383551123
36657M
M
P2863258143642357362326573562863565735732AA35626321356511236
()'*+',-*%+*
3831122343565767733!6711536153565!R366325323657
.%/$%#+01+'$2&%*23))/$44'52044/2
3725173562112326576151661716613561523!11371657865573686735
7863615627115112
9:;4**+'$%'
<37251735352373623733561531122343565734!55353713563567
133665761536536576326326353814358633523362<351336657
165735<114633356334!5535865623653112234356577735<35321735
=5635362373635615365129>?96@63236365865814364663112615
38323353516573565!63A36323536325323657357735<356336657
73323AA35311223435657735
()'B)#+54*+%2
=53735633231122343565786536357735<353665735633
723732356323A367353665735>
C6657@3332523235D361536566223!253
C532666576566227E<516!<3!253
.%/F)'5%'2G4/*+0%'2
N632535712623511573<324132373253511263263233235383773517
7381<3564383773517A6563615334356415235!6733A3542373253563
63237353837735174!5535!63A353523511573<3241632535712643
1!162362363335153233!3A!56512635653<15173<3561536536573551!3
6321535865632535712635
K215163615334356<3632535712635235373662863238356353252<13
<1246211235865115737115Q632615237363112353<6157615321516335
1532365A2<1636356766236321AA3561536586

P3263>

c

0112234356579
53266657662233!253

"#$%&'()*+%,-)()%'
.)/+#01(+,2)'/+,)3/02)
361326R35131651235731123323735353242676577267!64635343543
5325112676577265326653263314265657353142656573556535653162355112673157
711716515353213346673732!64!!2Z222343565773!35633
695323112353266532657356371151!62355321
53211523531426565732665357321372633327373535
83535965316532657723593553263
P)/+*$#0+

):'3;#0<20%*'= ):'3;#0<20%*'= )3/02+#0%*'=
/+#>0<%,0%, ?+#3+%/)*+,?+#, @ABCDEFCEG
>))%&+%
<))#

H
9I J
I
L3!35

 J
I
352!6
K
9 J
I
L[6911V66334
9
J
I
653231157165735
H
KK J
I
X325157657496535
9
J
I
\165335651163
9
J
I
S15263!6162
H
KK J
I
63!6162
9
I J
I
63!6162
K
J
I
Q12T354123
K
9 J
I
U33266335V3413657
L3!35
373!3535322365352357735635656357214365153566367356Q6325156
7214365373515153673565533265735451523352161635153!653657732236535
2563147323535
353232465751543551572532!235116347735635731155323
61326R3511651356322149532647147323535
M0%)%301(+,2)'/+,)3/02)
532673523265735
3532465156R3513165177356355326735232657356513511227663535235
65663373112332373523R31123X325735235393112276635731123323735
37316263323472661373323511252276311367356965523!!2
5153732!64232733552963565773244355256511236
-0<N$%&+#+,O))#&+2+#>0%&+#0%*+%,2)'/+,)3/02)
3665732337633231151!643211569657359651335511634115335
6953231123532665326575323567415965W56353273643656163115396796523
231633212311235153163451733W5635356367364632316332123112352
365656!331634337135232316332311233711515341267353232353
3353611233163432
X153356953231123532665326576721431334112351533516347326153
23163321231123Y32316332123112363735153723571123353
32641123Z3569532T1123532665326575326326231153232465365T35T
5326323435657532736466735321765751533411235153323443531634

X3263]

K

0112234356579
53266657662233!253

"#$%&$'()&(
@2326573523563323C32324657731123323735323R31123C1533735D23163S
35C157C153C2326576!6733D725C15335C323573C32335734B353165732B65
2323R311233D11115315C15351531123C153C32135C1573535
23532D16C1533NN363C323532353L654B35357!53C15365L35LC326323435657
7321@2A6356573537355651123623565B65326577321D3341123C153
C232657
*'+,'%&-.'%%&/&(
U6V!63B63353115!6413515437335F3435657L!215!35615435A65
D735B35532!35115423636536573553242D353!35U6V!63B6335235
7311233237355B65131123
0')&(-1&$.#)&(
W336735C32B735311!63173B3532332C33533BB6572332C3
333BB6572332C3A652332C3B33353D32432333657B73643634323
3!!261157321
2.345$'61'()
7#&/
8&9&$:'()&(
0;<
LF332C3D32533
T32533N2663
7335
=> >
"##$?'&('()&(
@2A6356573523573C2BC2652331N657123NN363643C32D66573563D3
1151!B311511263112656461335!62BC15B63355A14364635
112C153BC157D32!1236A3631353C2A635657352357311233237353
331657C153321735635A14364A65B3C32D665735D321151!B1N3
6443353C2A6356573523573112332373535B65131123C153!671C35635112
C3216575A14364A65B3C32D6657351N364433535A61532C32B3
1553323C321657613353233C32D665735C3273351553323112656461
3A3C3273657A12355C15735631N6443657C153C32D66571523A3C3273657
1335163N653115D735B35
@2A6356573523553236355112112353
Q3C37657351153C2A63565735C6535D1121633513C15311C1513535
13535234465735C6535232334D113513C153323NN353C2A635657
@23515B1435C1531123C153C2A63565727323435B3335234352353343
C23659 23D11332343565761C7E
F34352353G336432353H25EIJKLLM5N163H25EOJK
@29 2327323435B3335234352353C15L P112631123C23336432353
C17336D9 P353!671571123C2365N1639 P6
@2A635657!631
3C2A635657!6312D735B353735351531123C153C3213!643265735
73!23533635C3215@23323435657C15351531123C153C2A6356572
7323435B3323435235334353234D3C2A635657356353B1125112532
B3322343565773!35B3C3213112667657353536N415
@3263E



0112234356579
53266657662233!253

"2#6356573$35%133!&32533336
3$2#6356573$35%133!&325333362&735'353735351531123$153
73&1123!235&323651!'$3217&3263$2&325333351126335&51'3&156
$32335734'35$2335&6$15'1R6'11[112\63323435657$153$2#6356572
532'3322343565773!35'33&51'3415
"2#635657$2157!267#634332453'32
3$2#635657157!267#634332453'32273$2'23$32131126435$15
157!267#634332453'32631126564563'332#!3532!7432356531236&23
()*+,-./*0/12345,0/*
532157&353!35235!35&735'35'33352332353&6$15'33215
6651123&423232'657655356651128$32!6731%65735235&735'35532
342&353!35&735'352353217353356573535!3523573112332
373535'65131123
9-:;,-./*0/12345,0/*
3$32&353&16$1323%%353$2!65$1573532173563115&$7353&32635235
3732343535%5733135321735$2#$32#356353231532342&353!35
#653&1135
<2&353!35235633323$3232465773112332373523=31123
>:-*02,)+/*1?;));1@)*1A);/*1/*1,)2;/*
B323!1123&1113$326!35313535135$323$3217112'3
65153'657$153632$2233$32'33112326577251735
313535135235373234351153112112&#632344657335C13535266D63
!52&257$6535$EE233653$153$3217112#65651735'351#6$23&'1435
$153112234356573435#6573235
B323!11$15311$15135351352373$37115333'32332$3632
33!!263&11
F646217352351135$3215265311$1513535135653112112&3
343556573234465733%
GHIJKILMNNOPNLMLIN
QR&6163!663235113$3215265311$1513535135653112112653
73!663323435#6573'114%&235735#657332%%15533233573!66332
3R&6163342#633%$2731153135235$32152131126564613#3
2355$15735353665735663$25$157415115535
GHIJLSITPUVIW
5323$326731352353$327365735&735'3563563$32234#6523X6563263
$15YQZ73'33535&2$6563%15323$3236653657353$32673135235
373234351153$3217112112&#332344657335

"3263]

^

0112234356579
53266657662233!253

"#$%&'##(%)#(&'*'+#'
,53511263535613135235-725.1531236.211235.3232465311
.1513535135.2/.32/3.32!67/6511532453032
366573313373/372-35635237365763326114-3563515
65311223435657.323241.32-66573535132657
32373/3732621732373657353113653657-.32-63521!331.26667316
-23063115-35635153535.32/34326570111--635431.3331657.15-23063331
36536577335.32323.32-665735!613.153/3-35635237365735
3-23063235.321521-3253343513/3.32!67/6532!63113
-23063235-7350351.32-35316.165635633532!72657361335
.3206532657.153406733165735
"#'%*&#'$#+#(*'+
5332153-356352373657356
3653657331-3115733536735-35635.2/635657-735035
36536576.73531115733563748331572643
435032435.153/3237365735/656
9-3563573.35311267251760635
932331659 7335653:163-1173.535
933446577211.1537481-32 2929  ; <
9.32673435032435/653.6535-1-5
-35332153-35635237365735/6533-165735.15353321538356353.15
3-165735235-.32-63521!331.26667316-23063115-35635153535
.32/34326570111--635311236536573-23063235.321521
-32533435/213/3.32!67/6532!63113-23063235-7350351
.32-35316.165635633532!72657361335.3206532657.153406733165735
575633113-230632351.32-6657-3115-735035
=>%?@$*AB*'+#'C&DCEFG#$*H(#CBF%G#CF?G*BF
I1326J3.1316.1235.151130035.1565732!64530657117323.35.323.3213
340673732!64!!2.1531631.323223653535.1733377657352563
117323.35K563533516576/67657-11.65.153350633.35!!215235
33406731126.6573511573-1
4346535352.3263/356.324-.1501326J3.1316.1/653723-3553231126.65735
LMNONPMQRSTUOVSNTSNTROWVSN
X#'G#)FG#'C#'C$#'G#(F%G#'
Y35313535235313523563.352367.3232423435657!35033311363.32353.3
.1533231135316.135-16.1463.32324657.153235313522343565773!3503
3.321523215163435-35.157353565735

332636



0112234356579
53266657662233!253

"#$%&'()*+%,-)''.#$$/$0+#1234.
534126732866973377353656233633:63656233633
2323!11116735635
673286733;332112115365373217932633641127346357335865333
<516351576331153531171513535135633412673286621735
11536586653;651563265736=!66363716636353732673571536536576
7326353735323235
>?@A?BC?@CDEFFAGHHIGJFJKH
3<536579235326673232353217353723265735O635163532;65156P37131671
3;;335356=!6366335Q352353217353157935335429353!35O112532
!351154236365365735QR3323446577123535372326573535!3593
STUVWXXSTYZ[SUS\]^UZ]_W[Z̀WZ[WaXWZbcc[`WZcXUZYW_]XYZ_cTZbSdeSYSTYWTZSTZ̀WZfc[gV[WTVWh
LG?MJ?AGJFJKH
36=!6366335115!66154356366566117351153231!2N336

i3263j

k

0112234356579
53266657662233!253

r"?fsmfgAt""ut"$v>g>sm$l"u$i3$t"?"wv"u$123h

"#$%&'(&)*+,&#-&$.*+/&'0$12345$6$#7$%&'8&',*#($'&09):77:;&0:&<<*#($6

3
353
9


>?@AB>
B70:&$7.:*%7
C1326D3E1316E1
H65156D3E1316E1
JKLMMNOPMQLROMSLTPM
351 B)Z::&#-&$7.:*%7
99 [23265735
9 \6]!63^6335
JKLMMNOPNKLLR_`ROMSLTPM
@f@>>g$>?@AB>
1
9
99
9
9

[3263x

l>mmAB>
n6735E32^735
[2o63565735
\157p353!35
q2p353!35
@f@>>g$l>mmAB>

=

i36316123h
=

9 FG
I
 I
I9 9I9

 
G 
F F
 IGF

OOOOUVWUUVWUU

OOOOOOOaUXVXab
$$$$$35hi252h2

$$$$$35hi252h2

=

i363161234
=

 F9
 I
 IF
  G

I F G
 FF
FIFF
 II99

OOOOUVUUXVXYX

OOOOOOOcdaVXYe
$$$$$35j1j5ki3

$$$$$35j1j5ki3

F

0112234356579
53266657662233!253

p"qrstrTuv""wv"$tjxxj$yxs$7xj"s$"s$Txtj"s$123z
"#$%&'(&)*+,&#-&$.*+/&'0$1234
123z
7&('kk9$123z
1234
5
5
5
5
5
5
6 789&#
 :64621735;
<<
 9 =
< 9
9 >323662173535
 <
 =
 9 =
?!663>32673>32335
< >32673135
 
9 ==
9 9<@
ABCDDEFGDCHI
FFJKLMNKNML
FFJKOPJKJMP
FFJKOQPKOMR
S T809&#
 U32533135
9@ 9=
99 <<
99=<
 
9
==<
9 VW26>65735
 X!6>3657135
 @@
  <
=@9
 >32673135
 
<@ <
  <
ABCDDEFEDYCHI
FFJKPZPKPLJ
FFJK[RPKZNQ
FFJKPOQKJLQ
\DE]BFGDCHIFHIFEDYCHI
FFFFFJNPKPN[
FFFFFNMOKRLJ
FFFFFNPJKJNQ
^ _*#8#.*`)&$a89&#$&#$)809&#
= b65156c3135
?
?

=9 b65156c3135
 
=
<@
\DE]BFdeIDIfegEHFGDCHIFHIFEDYCHIFh
FFFFFFiNRKRMR
FFFFFFiN[KMMM
FFFFFFiNPKMOO
  9
  
@9<
jk988)$'&0l)9889
mn?6537163Wo
7&09&}}*#($%8#$~&9$'&0l)9889
333{{657>15323!116|735{3551336657|335323635|35>15311>1513535
135

3263

<9

0112234356579
53266657662233!253

v"wxynxz{|""}|$8~nn}xxix"}{w$123u

"#$%&'(&)*+,&#-&$.*+/&'0$1234

536

8900:';;<$=*:$;>&'9:*;#&)&$9.:*%*:&*:&#
53!11!6735332663635657?1
13535135@
CDEFDGGHEIJEKLMMNKDDEGOPHQHEIK
RJSNHTUGNJGPOQDDQV
WX626Y65735
9
WZ!163Y2[63565735
99
]11Y15115^165735Y2115!6657_3
3326623!11
`JNDESJNHEIJEKHEKaJNbbDFHQDDOV
Wc23265735
99WW99
Wd2^353!35
9WW9\
]11Y15115^1657356532441^611
d12_!63266^32163
5Y1573565323
BWW99
e311365323
B9WW9\
]11412_!6^321653316Y63635
8900:';;<$=*:$*#%&0:&'*#(09.:*%*:&*:&#
f5Y3326573565_1326g3Y1316Y1
9
Y3267365Y3326573565665156g3Y13
16Y1

]11412_!665Y33265716Y63635
8900:';;<$=*:$/*#9#.*&'*#(09.:*%*:&*:&#
X6657157^353!35
9
]11412_!66651563265716Y63635
8900:';;<$=*:$;%&'*(&$h9)9#0<=:9:*&0
i=:9:*&$)*j=*-&$<*--&)&#
9
k3Y32^Y15373_633561Y7l
156m!63_6335^32W
Z!163341126m!63_6335
n:9#-$)*j=*-&$<*--&)&#$>&'$$o3p31

c3263l

7

123u
7

7

1234
7

 AA B

A 9


\ B

BBA
WA 
A

WAB9
9 99

W9\BB9
WB\
W 

WA
 B
 
9BA9

WBAB
9\A
W9A\

A\
B
W 
W B

WB9 \

W9A\

W9A\
BB

7

123u
7
 \
BB

W B9
W9A\
W \

7
q1rs1q1

WBA
\9

1234
7
A \
W \

tu2sru4

A

0112234356579
53266657662233!253

;>MN<OP;<Q5->R-SM-;M->QSMTUOPM<SMQ-R>U;MQ-*#Q-SM-5MO>QU>N<SMMTSM-V#N#QU
"

#$%&'(

")" *(+%,-#$%&'(
")"). /(%,0&12,-'(+%,-($%&'( ")").)"
")").).
")").)3
")").)4
5,6789,: ;,00,&:,: <:',:%(0&+-,:->',0&?,- ;7%((2(==(0(%880 @(%,0&12,- @(%,0&12,'(+%,-($%&'( '(+%,-($%&'(

U%(:W-=,0-G"KG"K.G"I
X324267657EYZ32Z11267657[26
\!]!163Z31Y26Z6573535
1123Z32]653265735
/(%,0&12,-'(+%,-($%&'(=,0-G"KG"K.G"I
^
*,0277=-?,W80,:W,-.G"I
_5Z33265735
`Y26Z65735
/8%(%&,-?,W80,:W,-.G"I

A

A

A

A

A

B9   B C D C9999 
C 9BEBCDB99C99 C9 
--------FGH)HIG---------3GG)GGG-----------I3)4FH-------------H)JH4------")""G)IJ. D E9  B9 DBD
C E9 BD9 
----------I3)4."-------------------K---------------.)3JIK------------")JLF-----------I.)L.I-

U%(:W-=,0-3"K".K.G"I
X324267657EYZ32Z11267657[26
DB D 9   CCCDDB 9  
\!]!163Z31Y26Z6573535
1123Z32]653265735
C 9 EC CD BDD 9 D 
/(%,0&12,-'(+%,-($%&'(--------HG.)3""---------3GG)GGG-----------I")""I-----------"G)"JG------").G3)JHG=,0-3"K".K.G"I
^

X3263a

B

0112234356579
53266657662233!253

Glmg5noG5pq-lr-6m-Gm-lp6m<snom56mp-rlsGmp-Ltp-6m-qmnlpslg56mm<6m-1tgtps
"#"#$

%&'(')&*+,-.(/0,-()0&.(

B 11227CC35
G20((+-%&'(')&*+,-.(/0,-()0&.(
"#>
L+200,'9,-()0&.(
"#>#>
999
99
99E

12,34 5'.,/0,4 6,/&'.,/4 7((89,4
12,34
:((89, 8&';,' 0,8&';,' .,8('9,8&'; <,/=+0((0 :((89,
"4"4>?"@
>?"@
>?"@
>?"@
>?"@ $"4">4>?"@
A
A
A
A
A
A
D
 E
E
F
F
D
H#@"I
J#@?K
K#"@?
4
4
H#I$"

$"4">4>?"@
L289,8&';,'
A
A
A
M2!63113435
9EBE
N35O1573565323
F
O32673O32P35316O1
B 9
QRSTUVWSXYSZ[\]^R[
_`ab`c
G20((+-L289,8&';,'
@"#I"H
f3O232657357353C53299335335P6423215335112

$"4">4>?"k
A
EE9
E
`cadbe
"H#?IK

O32673O32P35316O1
u59 B323v6335O232657P3wM65x1433113215663O3273657
"#>#J

g&h=&9,-i&99,+,'

9 j1C6335
99 N37335P1542343565735
G20((+-+&h=&9,-i&99,+,'

M3263y

A

$"4">4>?"@
$"4">4>?"k
A
A
A
EED9
ED
D9 
BED9
I>H#>I>
J@?#H@k

EE

0112234356579
53266657662233!253

"
"#$

\188&+1
%&'()*+(,-.'()

"#$#$
9
99
9E

%&'()*+(,-.'()
?73@3532332A3
F33@@6572332A3GH!634I
J32112326572332A3
K.011:*%&'()*+(,-.'()

/01)2*3(,* 7(89:0110
*4$54$5"4$6
"4$6

>

>

BC 
EB B
9B B
LMN#<O<

;+(,&'(* /01)2*3(,* /01)2*3(,* 7(89:0110
-9010&(8 *<$5$"5"4$6 *4$54$5"4$=
"4$=

>

C9B
D
D
$<6#"<N

>

D
D
D
5

>

9 E9C
EB B
9B B
O$<#N=6

>

9 E9C
EB B
9B B
O$<#N=6

;+(,&'(* /01)2*3(,*
-9010&(8 *<$5$"5"4$=

>

99
EECC
D
<4$#$$"

>

D
D
D
5

B B
99 
9B B
=$L#M4=

336657A3233H324333657G35IA1532332A3GI6[65A32@3653251735
"#$#$#" V(80(--&)'8,(8(,+(8
39:&(T

/01)2*3(,* 7(89:0110
*4$54$5"4$6
"4$6

99 P332A3H32533
99 P332A3115A!3533467657
K.011:*(80(--&)'8,(8(,+(8*
39:&(T
"#"

Q..,R&()&)'()

99

Z32533
A2[63565735
K.011:*
Q..,R&()&)'()

"#"#$

\(,8.)(:(*
+..,R&()&)'()

999
99
99E

]32^H123535
116131A3
0!63!@!643265735
_157!267[63435
K.011:*3(,8.)(:(*
+..,R&()&)'()

"#<#M
9

>

EB B
D

>

D
D

ON#L$N

;+(,&'(* /01)2*3(,* /01)2*3(,* 7(89:0110
-9010&(8 *<$5$"5"4$6 *4$54$5"4$=
"4$=

>

5

D
D
5

/01)2*3(,*
;)00,(TT&)'*
*4$54$5"4$= S.010&(*"4$=
"4$=
Q,&U+1:*"4$=

>

>

>

>

>

EB B
D

>

ON#L$N

>

EB B
D
ON#L$N

/01)2*3(,*
*<$5$"5"4$=

-9010&(

>

>

D
EECC

;+(,&'(* /01)2*3(,*
-9010&(8 *<$5$"5"4$=

>

OO#M66

>

D
D

>

5

EB B
EECC
$<"#"4<

V(2,1'* V(2,1'*$*0X-* V(2,1'*
W*$**U11,
N*U11,
Y*N*U11,

>

>

BB

99C

B



D

C 

EE

EBCE

C E

M4#NNM

"L#"6=

$N#M44

MM<

5

M6#<M<

OO$

ON#6<O

$$#6MO

/01)2*3(,*
;)00,(TT&)'*
*4$54$5"4$= S.010&(*"4$=
"4$=
Q,&U+1:*"4$=

>

>

>

>

>

/01)2*3(,*
*<$5$"5"4$=

-9010&(

>

>

V(2,1'* V(2,1'*$*0X-* V(2,1'*
W*$**U11,
N*U11,
Y*N*U11,

>

>

99 
 EB
BCC

99C
D
D

C9
9E
BCC

D
EC
B

D
D
D

 C
CBE
D

D
EE
D

 C
9E9E
D

D
C E
D

M4#NNM

"L#"6=

$N#M44

MM<

5

M6#<M<

OO$

ON#6<O

$$#6MO

`1)':.3()2(*8ab9:2()
_35657357
K.011:*;+(,&'(*:1)':.3()2(*8ab9:2()

/01)2*3(,*
*4$54$5"4$=

>

BEBB
NON#=NL

c1)'('15)(*
:()&)'*&)* cd:.88&)'*&)* /01)2*3(,*
"4$=
"4$=
*<$5$"5"4$=

>

D
5

>

9BC
"N#644

>

B B
NL4#$NL

>

`..30&U2*
Y*$*U11,

B B
NL4#$NL

>

`..30&U2*
Y*N*U11,

7()0(*3(,5
a()01'(

EB 9B e
L<O#=NL

f36657
32353H3[3356576@3657157A1515!1269 A2B112A173[337353352353H3235173A159Be
33565763P11546733532^6515632657A153563!!
31^6579 9 6H735@35532342H353!35
F63^6515632657343613P11543!253H[653A7353A32H1565714351153[67g
D3A32H15657A153^^33534363P11543!25365312657h33327373A35[655323H5!@@32 EBBEi
D3A32H15657A15323435657^352113234465733^H3A232657H3P1154!6^3A15H112D^3H67335H511@A15
532666576566225325!@@329 9BC i
D3A32H15657A153!66733534@67365A35126i3!66733534@673A22135353A23265735H32353532[143A1563A23265735
32335!6A32[3432657A323354@35
jklmnlopqlkproqlstulovwxqoppylspkzppu{lqxqlppul|p{kt}lstul>l~lpqltznlxu{pkwtu{lxu{pkmntrrxx{tqmpnlpqlttuoxkm}op{pulpul|m|poxkpu{pl}kxu{l
1153357337355323!253F3!435211C 3635!@@32 BB35 1@357233535A6^671235

]3263g

BE

0112234356579
53266657662233!253

"#$

%&'()&*+,-+./012)-+,

94
9
9
99

52363!235
7316573535823963613:32;343265735
!3532;143:1583563535
=28353:32673!35
>?@ABACCDEFBGADBHIJKIELMN?DKIJ
W2!65:15735321735
W14156373
:32673:328353816:1
XYIGDBHIJKIEHCLLZYC
^&(__).%&'()&*+,-+./012)-+,

9<
9
9

"#$#fa

gh+'ij+.&h+')&*+,-+.*_//ih_

9  W2!65:15735!663k393353
9 < :32673:328353816:1
^&(__).&h+'ij+.&h+')&*+,-+.*_//ih_

W3263n

3

3

`flf"l"mfa
`flf"l"mfc
3
3
3
64 

96 6
 9<
 4<
 99
94
6 
OPQRSTT
PUTROVO
9 6
9<
<

9
4<
PQUR[P\
P]OR[V\
`ab#cd$
`eb#b""
`flf"l"mfa
3
4
<

3
ea#a"$

`flf"l"mfc
3
4
696

cb#f`e

6

0112234356579
53266657662233!253

A:QRSTUASVW<:X<YQ<AQ<:VYQ+ZTUQSYQV<X:ZAQV<[\V<YQ<WQT:VZ:RSYQQ+YQ<ZA\\A<[\V<#\AQV<QV<R\ZAQV
"
#$%&'
9H*F
#&32BB%<9H*F
9H*P
")* +,-./0,-12$3&'
(
(
(
(
(
(
")*)* +,-./0,-12$3&'
 464621735
 9
967
9 67
81146462173
 9
967
9 67
")*)9 :;&2,3&</=0/,1,&/
9 >32673!6635
6 96
9669
9 9
811464621735
6 96
9669
9 9
 5>1573523165735
26462173?
@ 79
@

")D"D)EFF
")"G9)GHI
")"D*)9"H
AB%$$C<+,-./0,-12$3&'
9H*F
#&32BB%<9H*F
9H*P
:;&2J&,1/0,-12$3&'<&'<K/=0/,1,&/<
(
(
(
(
(
(
B;&2,3&<B;&2J&1&'
")9)9 :;&2,3&<B;&2J&,1/0,-12$3&'<&'<K
/=0/,1,&/<B;&2,3&<B;&2J&1&'
999 >3267373L335364335
M3L3351NN3643437365735O
62173535O!663
7
@
9 @
AB%$$C<B;&2J&,1/0,-12$3&'<&'<K
*GD)***
*GH)F"I
*G9)E*I
/=0/,1,&/<B;&2,3&<B;&2J&1&'
")9

")D

:;&2,3&<0$%&'

7
77
7
7

?32!!2
!32621735
5132657
>32673
AB%$$C<B;&2,3&<0$%&'

?3263]

(

9H*F
(
(
97
@9 
69
@9
*FH)EFF

#&32BB%<9H*F
(
(

6 @
9
@
9HF)II"

9H*P
(
7
9@
977
6
9H9)HDP

76

0112234356579
53266657662233!253

"
"+,
"+,+,

9
8

#$%&'(
^'1%-(''0%0$%&'(

)

>\,L
)

*

]'A1--&/>\,L
*

)

>\,K
)

#-('(./%$0$12%%'(./%-32$0'/0$%&'(/
'(/4'(%2-'(0$%&'(
553535112635
99 96
97 867
998 8 
613135
9 696
9
 96
:35635;23<63
767
9
 77
=11535112635613
13535;35635135
9776
97 867
9 877
"+,+> ?@'12A'/4'1%-('0'/0$%&'(
9 163B26B1;32B2C63565735
989
9
9 8 9
9 B32673
 8
7 7
6 87
=11B32673;32533135
87 6
7 7
9
"+,+D ?(&@$(A'(/E2&F'12(A'(/4'1%-(''0
 B32673!643265735;32533
6
9
9
GHI5B15735!643265735;32533
6
9
9
>+KL>+MDN
>+L>,+OO,
>+L>N+OMM
J-&$$0/4'1%-('0'/0$%&'(
PB32673
Q!2!35;36657435
68

 
R326H73C536635
6
8
86
32B657353363435
6 7
9
S5!!23235
8
9
7 9
B32673435
679
7

 8
7 7
6 87
T'U2VV'0V/$$(&$0/W'1F('U'1%/
Y373<63115132453<323211769659 Z9 7I69[Y63253263532B3236573B6535B15
373<63115132453<32
>\,L
>\,K
R3!!2X15173<35
9
9
:32533;26<162;23
8
6
5323!535;32533
8

=1173<63115132453<32
69
69

_3263I

8

0112234356579
53266657662233!253

B?C

O234567897:;<:

99

$%26&65735'(1326)3&13
16&1
,-.//01/234567897:;<:

B?C?C

"



O234567897:;<:1-R1S/.<67T0<19/3.<1
/4.79/
"

99 F3!35
99 H5&35126351''121!!2
99 &32673(1326)3&1316&1
,-.//01/234567897:;<:
B?A

UM739<3.7:;30/3.<:



+
*
G

532!135I4365532!J
K53276335132
5(114435
L3165735353%%65735
&32673
,-.//015M739<3.7:;30/3.<:

V3263W

CP>@
"

"

#

#
=>?@AB

CP>@
"
+
 9 +
G*G*
G9
*

9

=>?@AB

CP>@
"
G
9 +
*9

>=N?@NB

Q<;6--.1CP>@
#

#

"

CP>N
"
**+

=C?==>

DD?BE>

Q<;6--.1CP>@
CP>N
#
"
"
 GG9
+9 
 G 
9G*
 +

=C?==>
DD?BE>
Q<;6--.1CP>@
#

 +
9
G
+

>@A?A=E

"

CP>N
"
G
99
G9*
 
+

>DN?CB@

*

0112234356579
53266657662233!253

;=;

`456785321905:

WY<>
X586//03WY<>
WY<A
#
#
"
"
"
 $%6562163353332135
&9'
&
'9
9 (5)35126351**121!!2
+ 9
+
&9
 ,332-35!*%6335
' '+9
+&&
9' 
' )32673
++'
&99&
&
;;<=>?>
;@A=<<@
;<<=<<@
./01123/456785321905:
B5C1610539C5D7E7D10753F/905:37:905227:891DD/G:01:0
(5334112I653)73533217351151!515521261\23353233)15]3513)153
23!117321^
WY<>
X586//03WY<>
WY<A
"
"
"
"
"
"
 H523)15311223435657
''
9
 
9 $5323523324I11%335
 J6131)632657
 $5323563-52363535
''
9
 
K709C27097:83L/:/616713:11631DD/G:01:09F1:0//6
$3632)35*73%3324I11%335I65)322623I3[31!5154152653!66735[
)26734112
M/:/616713N503O5065FF7:830/03P53Q56FR11NL5P5:
Z)351153521261323[[35!6!6353324I11%33563636657I65!673)322
1!51527156163353_32531!515I133651261\33I6
1!51527156163]3435)23523I6565!63[346765735%I331657
Z)3511531!515521261I65)32324*16)153[1!23533
S
S=<

T7:1:D7U253O105:35:321905:
T7:1:D7U253O105:

+

V35313535273643
*235735
./01123E7:1:D7U253O105:

S=W

T7:1:D7U25321905:

+9

V35313535273643135
./01123E7:1:D7U25321905:

a3263^

"

"

WY<>
"
-

"

WY<>
"
 

#

-

#
 

X586//03WY<>
#

"

WY<A
"

-

X586//03WY<>
WY<A
#
"
"
+
'&
+
'&

+

0112234356579
53266657662233!253

=>?.>@@ABC3DEB3F>.38>?GH.EE.
9 #73$3532332%3&'!634(
99 )33$$6572332%3&'!634(
99 *332%3#15%!3533467657
-1133$$6572332%3'!634
./01123456720110

I3263J

"

85672011039:;<
"
++,,

99
++,,
 9

+9

0112234356579
53266657662233!253

%&'&()*&+,--&+.+/.'/0/+-1/*(2
"2#657335733!235635511151!$636326353532353736

332634

5

0112234356579
53266657662233!253

"ADLGbOAb)cdDef7Ab
3R32535g12635633736635353235]65632532g735U35
"#$%&'(#')*+$,-./)0##$(#$1#-(2(##3'#0-'4
?&(#) A-4#')
D#263,++,) G0>#,) "#$H3+$-'4)
?&'2&@
:;<=
B
+$,I):JK;C) O##3'+0#@ 3-(+,-#)
76$-(-281#)9&$0) 5,+,6,+-$#) +8,-9-@ 9#$0&4#' :;<=
,#-,#' B
C<@<:@<= E
F
F
E
LM).+N'## *#$8#',+4# .+N'##
:;<=
>#,#3
5,+,6,+-$#)'++0
P
P
P
7Q333252323573R15 6657
3!253 
 VW X   XX 01
Y 01
36622STU516!U
 VW
X
XX
Z11
[316R63635\52153269521532]345232353]1435R32673
"#$%&'(#')*+$,-./)0-'(#$1#-(2(##3'#0-'4
?&(#)
76$-(-281#)9&$0) 5,+,6,+-$#) +8,-9-@ O##3'+0#@
,#-,#' *#$8#',+4#
:;<=
>#,#3
5,+,6,+-$#)'++0
^_3315`a3U5^
6657
a3U5 
Y
[316R63635\52153269521532]345232353]1435R32673

^3263\

W

0112234356579
53266657662233!253

(_`abcdee`fgb%'hijhgfg_h
3!663633736635353235"65632532#735$35
%&'()*+,-.//*01,2'3+,'4564101)4'7/,0)*'3)**)8),1,249:+545:)
;<=>=?@A>B<CDBEFGHBIJKB?@LBMBNOPBEB=ABQRBF=>=?@A>=ABP=GF=SS@A>BT=PP=ALBUVBL=BQRBNOPN@L@=NW
$26X657
k36"657
l23163!6$X3217112
!673X3235 575637333
1Z7325
1Z7325
Y35$324
1!$
!663X2!63X32Z
[[
\ \9
]
!663X2!63X32Z
[
9\^\9
]

m3263n

[o

0112234356579
53266657662233!253

|};z~"};|}'4567

3215!1269 633529326573`67657_:!56512635_!634335396_!634332]
653246577323353]26:^21335657^15_:!56512635^321526353235
65311223435657413356573533535296:2^32673:!5651263573
_!6163_6133513529^3223352
$?,&.$2',$'y,>)&?.2.$2/@&#//,
3653657^15323_32535:65365735^3233`676574135733!2_16^15263
7353263436536572632613335
1373963313135_32413532112

37396331151332657353353932:!353535

37373511515326235:{3235

3`3653657263261633533533271^3^153`1123^153:!563^153_:!565126731332
_:!56311232657^32!6573583`19356473^353263261335656163^1539_3636^153
323::3533!!2:!563
2633226326!923351173153326323_6311^73351151
9_3636_!535311^153`39_3636_!5353_11653433`676574133
23_325:653657^135343`676579169!9112933^153_16576_3
_:!56512635233_1657^1539_3636_!535^326`356511233736573`67657
_:!56512635{3235
)*+&,-.%,.%/+0$%,$
"#$%#&'()*+&,-.%,.%/+0$%,$'+,1'.$/%,&&.$2/(1.%,1.#3
4567
83963313135
9
839631151332657353353932:!3535
8373511515326235:3235
;)%##&'##$%#&'()*+&,-.%,.%/+0$%,$
<
=,>)&?.2.$2/@&#//,
"
=,>)&?.2.$2/*#-.*0*
CDDD6'6AB555

"x.@,$?,'y,>)&?.2.$2
2673351:643533`67657^153_1657^23^32171129 
EFGHIJKLMFJNOMPPQJDRQLDQQJDSQTFUVMWMJWDXNJDCDYZ[\\DFHDRMJVQO
]63^153_165732`6573353665773^353_:!56512635353`6!353_:!56512635
abcdbbedfbghijklkeldmnedodpqrssdhtdakejbuq
v,.?.$22,w,$?'%)+x0$(%.)$#1./'>)$?,1'?.,$/%y,%1,@@.$2'*##$?'6'z'64'w#$'?,'x0$(%.,w,1w0&&.$2
]63^153_165732`6573353665773^35_:!56512635`532635323446579115{9^15
3:!563^32^!657

3263



0112234356579
53266657662233!253

]^Z_`abc^Z]ddbef^X)5E6F


"#$%$&''#(#&%)*+,-.&/*$+&01$2)g#*)%$#&2*h#*1#ii$&')+-)U+&%#1)%$#&2*h#*1#ii$&')(0&0-)64#)g00&%)(0&)%#)-.&/*$#(#1(.BB$&'
3:73533665773:35P8!56512635@3635323446578S53263532344657:15183@115:153
8!563:32:!657S6565313632532P735@35
3
4
5
"#$%$&''#(#&%#)*+,-.&/*$+&01$2
3332
93:2!
71538
0<9
=>9
;2332
>!35:373
91635
91235
732511@
A.&/*$#'#'#(#&2)$&)(#12B0'C001)D5E6FG
H!563IJ
715:1578!563
78P8!563
@:157635:3215I1
3368126583J
63532344657
Q3665773:35P8!5651266
15323R>L653657
=324S11@65635323446571
P8!565126I73353S6!32J
63:735315323R>
P6673653657I35J

6
3332
9?0
:1535
74432

K32L3!!23216
LM
MLO

01
R33

K32L3!!232
NLO
 L9

01
R33

K32L3!!232
L
 L

01
R33

R:

R:

R:

T#U+B%$'$&')$&)(#12B0'C001)D5E6FG
V35657P!31123
5435:3273657
  9 9MN
OMNO9MM
V3565735311112P32@65
L9M9NO  N 
!113S67657
LL5:32!673113557
56332!75:157353217
LLL
L9M9NO  N 
V3S67657
=56:6!333P1364
3S67657@1W6@!@
L 9  O O
786435@1W6@!@:15373
3734353!6S532657
K335112@3:32266571
155636373115
R:
R:
R:
>36657P3:2326573735
5:32!67331657
R:
R:
R:
X#'#(#&2)$&)(+1$')(#12B0'C001)D5E6YG
K32L3!!232
H!563IJ
L
715:1578!563
 L9
78P8!563
@:157635:3215I1
3368126583J

01
63532344657
V35657P!31123
5435:3273657
OM N
M
V3565735311112P32@65
LLL M 
!113S67657
LLL M 
V3S67657
=56:6!333P1364
3S67657@1W6@!@
  
Z+#B$/[*$&'
V:3511533665773:353P8!565126353357335!643265737353\6567657635:3215659 5:15735
R77K

R77K

R77K

77K

V63S33665773:353P8!56512635S65327335:3226657:1533S67657@1W6@!@51!@!163:1513
3S676573563S33515323R>L65365735
;3263j

N

0112234356579
53266657662233!253

YZ#[\]^_Z#Y``^abZTA0F1G

"
#$%&'()*)$+,%=,A*$de+=(*'$=C-'B
3973533J6!35L3!56512635J6565313632532L735:35
.
/
0
1
#$%&'()*)$+,%3332
3332
3332
3332
21533
5
6
0
708
42332
9153
9153
5!359373
835535
2261153
;3!93
864
232511:
<+=(*'%>%->+??'=@A'=A>%-B?C@DCC-AE0F1GH
42J632
76
76
76
I!563137263
K
K
K
K
21591573!563
 K9
 K9
 K9
 K9
23L3!563
M%&$?,'@'=@A'=A>%-B?C@DCC-AE0F1GH
KKKK
N3J67657
KK5932!673113557
56332!759157353217
KKKK
KKKK
N3J67657
O5696!333L1364
3J67657:1P6:!:
 9Q  Q  Q  Q 
236435:1P6:!:915373
3734353!6J532657
R335112:3932266571
155636373115
S9
S9
S9
S9
536657L392326573735
5932!67331657
S9
S9
S9
S9
T%@%>%=BA'=A>$-'@A>%-B?C@DCC-AE0F1UH
42J632
76
76
76
I!563137263
K
K
K
K
21591573!563
 K9
 K9
 K9
 K9
23L3!563
KKKK
N3J67657
O5696!333L1364
3J67657:1P6:!:
""Q       
V
W
X
U
#$%?'()*'=@
N93511533J6!353L3!565126353357335!643265737353c656765763593215659 5915735
22R

43263f

22R

22R

22R

"g

0112234356579
53266657662233!253

.
/
0
"#$%&'()(#*+$,
3332
3342!
11532
67
0
52332
41532
8!354373
:5657
;117<=3>
1325119
?*@')&$A$,A*BB&@CD&@DA$,EBFCGFF,DHIJKLM
O6
O6
N!563137263
<
<
11541572!563
 <9
 <9
12P2!563
Q$%#B+&C&@CD&@DA$,EBFCGFF,DHIJKLM
<<
=3R67657
<<5432!673113557
56332!754157353217
<<
<<<<
=3R67657
S5646!333P1364
3R6765791>69!9
 T  T  <<
12643591>69!9415373
3734353!6R532657
633511293432266571
155636373115
U4
U4
836657P342326573735
5432!67331657
U4
U4
V$C$A$@ED&@DA#,&CDA$,EBFCGFF,DHIJK0M
O6
O6
N!563137263
<
<
11541572!563
 <9
 <9
12P2!563
<<
=3R67657
S5646!333P1364
3R6765791>69!9
    
.
/
0
"#$B&'()&@C
=43511533R6!353P2!565126353357335!643265737353]656765763543215659 5415735
116

116

U116

U116

W&$)X)#YZ*@')&#@F,&EE$@D[#A$@D+$D@#,\
U634153P165732R6573354326732!565126359333563532344657633353R67657435365646!33
3P1364239P332173355415735

53263^

_

0112234356579
53266657662233!253

J"%KLM<N"%J55<OP"Q*1234
%&'#()*+),&(-./.0/*6#0*))0*'&?H;09'.&0#7.8I*6&&7*#(()*H;09'.)8*+.>*:)'*+)6&)/-*/),#/*)0*)6)0';)()*##0*:)'*+)6&)/-*/),#/*
/)(.))7-)*7)9:'8?)78&0)0
3F7353RF2S1673TUV!56512635335335VS332323V!563633F3773W17V11533F3773W17
736332323U32535
"##$
0ABB1635

X3263Y

506)789:;(-./-* <)-)0*=##7&$*-)*
+)'##(-*)0*0&/*0.)'* &6)789:7.>-.0/*#(*
%&'#()*
+),&(-./.0/* ')7;/&0'6#0/)0* -#0*0.)'*.8*
+)-7#/
'&)/)8'##0
1234
C9DEF

%&)(.9:'.0/*&?*-)*
6&7-)7.0/*=)/)08*
&06)789:;(-./-)*
+)'#(.0/
EF

%&'#()*
+),&(-./.0/*
123@
G 9 

0112234356579
53266657662233!253

BCDE*CB*FD*GH2HBI*.JKDB.LDB*MD/NEDB*DB*"DMJ2C/NECBKDB
"#$%&$'()*+'(',-&$'&*./01
O3215!1269 P633467657339239273Q353269323359!673Q39323359!67657!6519151@15!126
9 P33467657563<332;11216<112;41353211216;11965;1691512643A9153RS373657592Q6353
7391356659326579323359!6765734676579273Q35326RT435<324U0VW9 AA PX 9T633731153359232657;3
53<35;3Y65632639155326=!!!2353351;;35T=Z3Q39232657323@<1[6<11A\9153;32533!<;!<
9153341123Q39232657415;123573]566565!]36^;3@@65791535326653657:2632193;2143915335
9211236439232657_1573Q63535326653657656622!6711915R76575325R63Q39232657563;735<35;3
11591536657<112;735<355323563!6311564353932;66573539211236439232657;3<6563263915
`abcdefghijklmnlldjcajocncahpqrsjqcctnjscdjlmnfuvjwxyzjccajerrdbcj{raj|jwx}~xx~
23()4#5&(%&*#6&$&&(7#+,-&(
859 632!35373<33533!253353532666576566223359323354<2352161631@73353
9323354<6;15!1269 653246577323353561157371159253;1136
859 96<3:35615<11463535?3355<1145211@73358571571!<AW W9 9!!291532676533
9323354<11123Q39323354<6332<<3112932357W W9 9 
859 632961335:!2;3311533657335521115737115<3?1564:!16392339326579153332<63358571571!<
6<369 3573923;3263915112
859 632961335:!2;3311533657335521115737115<3=155>33215>?9239329157657915;2653235
<!6@!56518571571!<64329 3573923;3263915A112

?3263U

0112234356579
53266657662233!253

"#$%&'()"*%+,$$#+-))#&*#.%"+,)%+)/0.,)1+2)''.,)+*%+#*'3(0))04*2)(.%"+,)%+&*+
*%5,$3&."*+6))##*5*%.%"
3725173572335437!6731122343565764355631871537356332311223435657
91732:371518;17651<71539311223435657

=3263>

9

0112234356579
53266657662233!253

"uv"hBgwxAy"$z>h>uo$n"{$l3$x"?"|z"{$123m

"#$%&'(&)*+,&#-&$.*+/&'0$12345$6$#7$%&'8&',*#($'&09):77:;&0:&<<*#($6

3
353
9


>?@AB>
B70:&$7.:*%7
C1326D3E1316E1
I65156D3E1316E1
JKLMMNOPMQLROMSLTPM
351 B)\::&#-&$7.:*%7
99 ]23265735
9 ^6_!63`6335
JKLMMNOPNKLLRabROMSLTPM
@g@>>h$>?@AB>
1
9
99
9
9

]3263}

n>ooAB>
p6735E32`735
]2r63565735
^157s353!35
t2s353!35
@g@>>h$n>ooAB>

=

l36316123m
=

FGFG9
F
 F
F9 F

999
G 
H H
HFH

OOOOOOOUVWXWYY

OOOOOOOZcdX[eW
$$$$$35i2j5klm

$$$$$35i2j5klm

=

l363161234
=

FGGHH
 F
9G
 H9

q9GH
 HH
HFHH
HGF

OOOOOOOUVUXWZ[

OOOOOOOWcdX[ff
$$$$$353245k2l

$$$$$353245k2l



0112234356579
53266657662233!253

"pq"Srstuvw"$xjyyj$ryp$7yj"p$"p$Syxj"p$123z
"#$%&'(&)*+,&#-&$.*+/&'0$1234
123z
5
5
6 789&#
 :64621735;
<<
9 >323662173535
 <
?!663>32673>32335
< >32673135
 
@ABCCDEFCBGH
EEIJKLMJMNO
R S809&#
 T32533135
9U 9
==9 
9 VW26>65735
 X!6>3657135
 UU
 >32673135
 U 9
@ABCCDEDCYBGH
EEIJNPLJKKN
[CD\AEFCBGHEGHEDCYBGH
EEEEEIQMJQZL
^ _*#8#.*`)&$a89&#$&#$)809&#
= b65156c3135
?
=9 b65156c3135
 
[CD\AEdeHCHfegDGEFCBGHEGHEDCYBGHEh
EEEEEEiQOJOMO
9 <=<
jk988)$'&0l)9889
mn?6537163Wo

{3263|

7&('kk9$123z
5
5
 9 =
 =
 ==
EEIJPOQJIMN

1234
5
5
< 9
 9 =
 
EEIJPQIJLKI

99 <<
= 
  <
<U <

99=< =
= U
=U9
  9

?
=

EEIJZOMJQPQ
EEEEEQMQJQIO

EEEEEEiQZJMMM
U<


<<

EEIJNZZJPMK
EEEEEQOPJ]PN

EEEEEEiQNJMIN
99



0112234356579
53266657662233!253

@=VW;XY@;Z5-=[-\V-@V-=Z\V]MXYV;\VZ-[=M@VZ-*#Z-\V-VZ^VW*=_\;5V-̀#W#ZM
"

#$%&'(

")" *(+%,-#$%&'(
")"). /(%,0&12,-'(+%,-($%&'( ")").)"
")").)3
")").)4
5,6789,: ;:',:%(0&+-,:-=',0&>,- @7%((2(<<(0(%880 ?(%,0&12,- ?(%,0&12,'(+%,-($%&'( '(+%,-($%&'(

M%(:N-<,0-K"JK"J.K"H
O324267657LPQ32Q11267657R26
S!T!163Q31P26Q6573535
1123Q32T653265735
/(%,0&12,-'(+%,-($%&'(<,0-K"JK"J.K"H
U
*,0277<->,N80,:N,-.K"H
a5Q33265735
bP26Q65735
/8%(%&,->,N80,:N,-.K"H
M%(:N-<,0-3"J".J.K"H
O324267657LPQ32Q11267657R26
S!T!163Q31P26Q6573535
1123Q32T653265735
S!T!163Q3321123265735
/(%,0&12,-'(+%,-($%&'(<,0-3"J".J.K"H
U

O3263c

A

A

A

A

9B C B D B99C C
DC D DCBDC99 D9 
--------EFG)4H3-----------H3)4IF-------------F)EF3---------GFF)EE4 D 9  C9 DCD
9 B9 CD9DD9 
---------------H3FJ------------.)3EHJ------------")EGI-------------")I3KJ
9D CD  BBBDDC B C B
DB B BD CDD 9BB
LLLL
--------EFE)EEE-----------H")""H-----------"K)"EK---------GFG)F.4-

C

0112234356579
53266657662233!253

Gqri5stG5uv-qw-6r-Gr-qu6r<xstr56ru-wqxGru-Kyu-6r-ruzriKq{65vr-1yiyux
"#"#$

%&'(')&*+,-.(/0,-()0&.(

B 11227CC35
G20((+-%&'(')&*+,-.(/0,-()0&.(

12,34 5'.,/0,4 6,/&'.,/4 7((89,4
12,34
:((89, 8&';,' 0,8&';,' .,8('9,8&'; <,/=+0((0 :((89,
"4"4>?"@
>?"@
>?"@
>?"@
>?"@ $"4">4>?"@
A
A
A
A
A
A
D
E E
E9
F
F
D
H#@"I
J#??J
J#>@?
4
4
H#I$"

"#>

K+200,'9,-()0&.(

"#>#>
999
99
99E

$"4">4>?"@
$"4">4>?"g
K289,8&';,'
A
A
A
A
L2!63113435
9EBE
EE99
M35N1573565323
F
N32673N32O35316N1
B 9
B
PQRSTUVRWXRYZ[\]QZ
^_à_b
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan het bestuur van
Onderwijsstichting Sint Willibrord
Postbus 247
5750 AE DEURNE

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen
jaarrekening 2019

Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2019 van Onderwijsstichting Sint Willibrord te DEURNE
gecontroleerd.
Naar ons oordeel:
• geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de
grootte en de samenstelling van het vermogen van Onderwijsstichting Sint
Willibrord op 31 december 2019 en van het resultaat over 2019 in
overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs;
• zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de
balansmutaties over 2019 in alle van materieel belang zijnde aspecten
rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de in de relevante
wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf
2.3.1. Referentiekader van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019.
De jaarrekening bestaat uit:
(1)
de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 2019;
(2)
de geconsolideerde en enkelvoudige staat van baten en lasten over 2019; en
(3)
de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor
financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de
Nederlandse controlestandaarden en het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019
vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie
‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.
Wij zijn onafhankelijk van Onderwijsstichting Sint Willibrord zoals vereist in de
Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten
(ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland.
Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels
accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als
basis voor ons oordeel.

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2019 hebben wij de
anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1 sub j
Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben
gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een
leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als
leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in
dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen
andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere
informatie, die bestaat uit:
• het bestuursverslag;
• overige gegevens.
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere
informatie:
• met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
• alle informatie bevat die op grond van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs
en paragraaf ‘2.2.2. Bestuursverslag’ van het Onderwijsaccountantsprotocol
OCW 2019 is vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons
begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de
andere informatie materiële afwijkingen bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Regeling
jaarverslaggeving onderwijs, paragraaf ‘2.2.2. Bestuursverslag’ van het
Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019 en de Nederlandse Standaard 720. Deze
werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij
de jaarrekening.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie,
waaronder het bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met de
Regeling jaarverslaggeving onderwijs en de overige OCW wet- en regelgeving.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met
betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het bestuur en de intern toezichthouder
voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de
jaarrekening, in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Het
bestuur is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de
jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in
overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen.
In dit kader is het bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne
beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en
de naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder
afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de
onderwijsinstelling in staat is om haar activiteiten in continuïteit voort te zetten. Op
grond van genoemde verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening
opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het
voornemen heeft om de onderwijsinstelling te liquideren of de activiteiten te
beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur moet
gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of
de onderwijsinstelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de
jaarrekening.
De intern toezichthouder is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het
proces van financiële verslaggeving van de onderwijsinstelling.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een
controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie
verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van
zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële
fouten en fraude ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien
redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed
kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze
jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze
controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op
ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben
waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de
Nederlandse controlestandaarden, het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019,
ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder
andere uit:
• het identificeren en inschatten van de risico’s
o dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg
van fouten of fraude,
o van het niet rechtmatig tot stand komen van baten en lasten alsmede
de balansmutaties, die van materieel belang zijn
het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en
geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking
van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan
sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten
transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het
doorbreken van de interne beheersing;
• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de
controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn
in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een
oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de
onderwijsinstelling;
• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor
financiële verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het
evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de
toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
• het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen
controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn
waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderwijsinstelling haar
activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een
onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in
onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen
in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze
verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controleinformatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring.
Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden
dat een instelling haar continuïteit niet langer kan handhaven;
• het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en
de daarin opgenomen toelichtingen; en
• het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de
onderliggende transacties en gebeurtenissen en of de in deze jaarrekening
verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties in alle van materieel
belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.

Gegeven onze eindverantwoordelijkheid voor het oordeel zijn wij verantwoordelijk voor
de aansturing van, het toezicht op en de uitvoering van de groepscontrole. In dit kader
hebben wij de aard en omvang bepaald van de uit te voeren werkzaamheden voor de
groepsonderdelen.
Bepalend hierbij zijn de omvang en/of het risicoprofiel van de groepsonderdelen of de
activiteiten. Op grond hiervan hebben wij de groepsonderdelen geselecteerd waarbij
een controle of beoordeling van de volledige financiële informatie of specifieke posten
noodzakelijk was.
Wij communiceren met de intern toezichthouder onder andere over de geplande
reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze
controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in
de interne beheersing.
Eindhoven, 22 juni 2020
Wijs Accountants
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