
 

 

 

 

Jaarverslag 2020 
 
Stichting voor Voortgezet Onderwijs Amstelveen 

 

Besluitvorming: Auditcommissie ter bespreking op 28 mei 2021 
   MR ter informatie op juni 2021 eerstvolgende MR overleg  
   Raad van Toezicht ter goedkeuring op 8 juni 2021 
   Vastgesteld door Bestuur op 8 juni 2021 

  
 
 
Stichting voor Voorgezet Onderwijs Amstelveen  
Scholengemeenschap Panta Rhei 
Postbus 590 
1180 AN Amstelveen 
 
www.sgpantarhei.nl 
www.facebook.com/sgpantarhei 
 
  
  

about:blank
about:blank


Jaarverslag 2020  Stichting voor Voortgezet Onderwijs Amstelveen versie 0.08    2 

 

Inhoudsopgave jaarverslag 2020 
 

Voorwoord  ............................................................................................................... 4 

1 Visie, organisatie en besturing ............................................................................ 6 

1.1 Onze doelstelling ........................................................................................ 6 

1.2 Onze missie ............................................................................................... 6 

1.3 Onze visie ................................................................................................. 6 

1.4 Onze waarden ............................................................................................ 6 

1.5 Onze pijlers ............................................................................................... 7 

1.6 Onze identiteit ........................................................................................... 7 

1.7 Unique selling points................................................................................... 8 

1.8 De juridische structuur ................................................................................ 8 

1.9 Governance Code Goed Onderwijsbestuur VO ................................................ 8 

2 Onderwijs op Panta Rhei .................................................................................. 11 

2.1 Onderwijs 2020........................................................................................ 11 

2.2 Bestuurlijke kwaliteitszorg en onderwijsinspectie .......................................... 18 

2.3 Lessentabel  ............................................................................................ 18 

2.4 Projecten ................................................................................................ 18 

2.5 Onderwijsontwikkelingen ........................................................................... 19 

2.6 Sterk Techniek Onderwijs Amstelland ......................................................... 19 

2.7 Schoolklimaat .......................................................................................... 20 

3 Personeel en huisvesting .................................................................................. 22 

3.1 Personeelsformatie ................................................................................... 22 

3.2 Verloop en ziekte verzuim ......................................................................... 25 

3.3 Medewerkersbeleving ............................................................................... 26 

3.4 Professionalisering.................................................................................... 27 

3.5 Arbeidsmarkt en opleidingsschool ............................................................... 28 

3.6 Strategisch personeelsbeleid...................................................................... 28 

3.7 Werkdruk ................................................................................................ 29 

3.8 Uitkeringen na uitdiensttreding .................................................................. 29 

3.9 Privacy / AVG / ICT  ................................................................................. 29 

3.10 Huisvesting ............................................................................................. 30 

 

 



Jaarverslag 2020  Stichting voor Voortgezet Onderwijs Amstelveen versie 0.08    3 

4 Financiën ....................................................................................................... 31 

4.1 Financieel resultaat .................................................................................. 31 

4.2 Financiële positie ...................................................................................... 32 

4.3 Financiële kerngetallen ............................................................................. 33 

4.4 Vmbo-techniek……………………………………………………………………………………………………….35 

4.5 Sterk Techniek Onderwijs………………………………………………………………………………………35 

4.6 Verantwoording besteding prestatiebox……………………………………………………………….36 

4.7 Treasurybeleid…………………………………………………………………. ……………………………………37 

4.8 Inhaal- en ondersteuningsprogramma………………………………………………………………….38 

4.9 Convenantsmiddelen………………………………………………………………………………………………39 

5 Toekomst ....................................................................................................... 39 

5.1 Toekomstige ontwikkelingen ...................................................................... 39 

5.2 Continuïteitsparagraaf .............................................................................. 40 

5.3 Interne beheersing ................................................................................... 45 

5.4 Risicomanagement ................................................................................... 46 

6 Jaarrekening................................................................................................... 51 

6.1 Grondslagen ............................................................................................ 51 

6.2 Balans .................................................................................................... 57 

6.3 Staat van baten en lasten ......................................................................... 59 

6.4 Kasstroomoverzicht .................................................................................. 60 

6.5 Toelichting op de balans ............................................................................ 61 

6.6 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen ................................ 66 

6.7 Toelichting op de staat van baten en lasten ................................................. 66 

6.8 Wet Normering Topinkomens (WNT) ........................................................... 69 

Bijlage 1. Controleverklaring accountant ................................................................... 72 

Bijlage 2. Jaarverslag Medezeggenschapsraad 2020 ..................................................... 73 

Bijlage 3. Verslag Raad van Toezicht 2020 ................................................................. 818 

Bijlage 4. Gebruikte termen en afkortingen ................................................................ 886 

 

 

 

 

 

 



Jaarverslag 2020  Stichting voor Voortgezet Onderwijs Amstelveen versie 0.08    4 

Bestuursverslag  
 

Voorwoord 

 
Voor u ligt het jaarverslag 2020 van de Stichting voor Voortgezet Onderwijs Amstelveen 
(Scholengemeenschap Panta Rhei). Met dit verslag legt het bestuur verantwoording af aan 
alle belanghebbenden en belangstellenden. Het afgelopen jaar stond met name in het teken 
van Covid-19 en de gevolgen daarvan voor het onderwijs. Desondanks zijn er mooie 
resultaten behaald in het onderwijs en hebben we stappen gezet in het optimaliseren van 
het (online) onderwijsproces en de bedrijfsvoering. Wij organiseren naar tevredenheid van 
ouders en leerlingen een mooi aanbod aan goed vmbo-onderwijs in Amstelveen. Dat doen 
we met betrokken en bevlogen onderwijsmensen die professioneel en met liefde voor het 
onderwijs iedere dag lesgeven aan zo’n 600 leerlingen. Er zijn in 2020 zo’n 100 collega’s 
geweest die toegewijd en professioneel invulling hebben gegeven aan hun 
verantwoordelijkheid. 

In hoofdstuk 1 van het jaarverslag gaan we in op de doelstelling, de missie, visie, 
kernactiviteiten en organisatiestructuur. In hoofdstuk 2 gaan we in op de bereikte 
resultaten in het onderwijs en de aandachtspunten van het gevoerde beleid. In hoofdstuk 3 
komt het personeelsbeleid en huisvesting aan de orde en in hoofdstuk 4 de financiën. In 
hoofdstuk 5 staan de belangrijkste ontwikkelingen van Panta Rhei naar de toekomst 
beschreven alsook de continuïteitsparagraaf, interne beheersing en risicomanagement. Het 
jaarverslag wordt afgesloten met hoofdstuk 6 de financiële jaarrekening 2020 en hoofdstuk 
7 overige gegevens. 
In de bijlagen zijn twee verslagen opgenomen: bijlage 1 is het verslag van de 
medezeggenschapsraad (MR) en bijlage 2 bevat het verslag van de Raad van Toezicht. 
Daarnaast is een bijlage opgenomen met gehanteerde begrippen en afkortingen (bijlage 3).  
 
Sterk Techniek Onderwijs 
Panta Rhei is penvoerder van het project Sterk Techniek onderwijs. Samen met de andere 
scholen die vmbo-onderwijs aanbieden in Amstelland en samen met het regionale 
bedrijfsleven is het doel om de instroom van leerlingen in het techniekonderwijs te 
bevorderen en te zorgen voor een aantrekkelijk en eigentijds aanbod. Het ministerie van 
OC&W heeft voor de projectperiode 2020-2023 een subsidie toegekend van 3,2 miljoen, 
waarmee wij de gezamenlijke plannen tot 2023 kunnen uitvoeren. 
 
Meerjarenperspectief 
De komende jaren zal de instroom van leerlingen in het vmbo in onze regio stabiliseren of 
licht stijgen. Met het plan voor een mavo/havo brugklas in samenwerking met KKC is ons 
doel om meer leerlingen uit Amstelveen en omgeving te kunnen plaatsen. In de 
teamplannen is het accent gelegd op de kwaliteit van ons dagelijks onderwijsproces. Om 
voldoende bevoegde docenten voor de klas te krijgen investeren we in opleiding en 
begeleiding van studenten en nieuwe collega’s en in onze aantrekkelijkheid als werkgever. 
Panta Rhei kan dit doen vanuit een financieel gezonde organisatie. 
 
Bedankt 
De verantwoordelijkheid voor het organiseren van goed onderwijs is groot. Ik merk 
dagelijks dat onze collega’s het verschil kunnen maken door oprecht aandacht te hebben 
voor de leerling en daadwerkelijk betrokken te zijn. Dat vraagt veel inzet en het nemen van 
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de verantwoordelijkheid is niet vrijblijvend. Leerlingen, ouders en toezichthouders mogen de 
professionele inzet van ons ook verwachten. Ik bedank een ieder voor alle aandacht, 
betrokkenheid en professionele inzet in 2020. 
Volgend schooljaar zal ik de school niet meer vertegenwoordigen. Met veel plezier, inzet, 
betrokkenheid en toewijding heb ik gewerkt om het verschil voor de leerlingen van Panta 
Rhei te maken. Ik ben trots op een aantal successen die er zijn gerealiseerd. Daarbij heb ik 
veel geleerd over mezelf en het Voortgezet Onderwijs. De afgelopen jaren waren boeiend en 
leerzaam, het was dan ook een eer en genoegen om in gezamenlijkheid de uitdagingen 
waar de school voor staat het hoofd te bieden. 
 
Feedback 
Omdat wij graag leren, zijn wij nieuwsgierig naar uw opmerkingen en suggesties naar 
aanleiding van dit jaarverslag. U kunt uw reactie sturen naar secretariaat@sgpantarhei.nl 
t.a.v. het bestuur.  
 
Ik dank u voor uw interesse in onze organisatie.  
 
Erik Holtslag  
Directeur-bestuurder  
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1 Visie, organisatie en besturing 
 

 
1.1 Onze doelstelling 

Panta Rhei is een regionale scholengemeenschap voor vmbo en mavo+ en mavo/havo 
onderbouw met en zonder leerweg ondersteunend onderwijs (lwoo) en Internationale 
Schakelklassen (ISK) in Amstelveen. De school biedt leerlingen, als voorbereiding op het 
middelbaar beroepsonderwijs of voortgezet onderwijs, een samenhangend geheel van 
basisvorming en leerwegen. Aan leerlingen die dat nodig hebben, wordt met 
leerwegondersteuning meer hulp op maat geboden. Panta Rhei toont mede hierdoor haar 
maatschappelijke betrokkenheid en medeverantwoordelijkheid voor kwetsbare leerlingen in 
de samenleving. Tevens biedt de school op verzoek van de regio Amstelland drie tot vier 
internationale schakelklassen om leerlingen voor wie de Nederlandse taal niet hun 
moedertaal is, middels NT2-onderwijs voor te bereiden op een goede overgang naar het 
reguliere Nederlandstalig Voortgezet Onderwijs. 
 
1.2 Onze missie 

Panta Rhei is een stabiele, inspirerende school met een positieve uitstraling. Wij werken 
leerlinggericht vanuit maatschappelijk relevante contexten. Er wordt waardering en respect 
getoond voor de inzet van de leerlingen en hun mogelijkheden om te leren. De docenten 
sluiten aan op de onderwijsbehoeften van leerlingen. De missie van Panta Rhei is vertaald in 
een visie op het onderwijs. 
 
1.3 Onze visie 

Panta Rhei wil een kwaliteitsschool zijn, waar leerlingen een diploma halen op een niveau 
dat bij hen past. De identiteitsontwikkeling en de voorbereiding op het vervolgonderwijs en 
de maatschappij beschouwt Panta Rhei als de kerntaken van een kwaliteitsschool. 
 
1.4 Onze waarden  

Onderwijs aan jongeren vraagt om een aantal waarden die voor alle betrokkenen van 
wezenlijk belang zijn. Medewerkers werken gezamenlijk en met begrip voor elkaar aan een 
klimaat van vertrouwen en saamhorigheid. Als iedereen veiligheid en waardering nastreeft, 
is de basis gelegd voor een sterke leeromgeving waarin zowel docenten als leerlingen 
kunnen groeien. Het gaat Panta Rhei om de waarden begrip, saamhorigheid, veiligheid, 
vertrouwen en waardering. De geformuleerde waarden zijn de uitkomst van een ‘waarden 
gedreven’ sessie in 2018 van het toenmalig toezichthoudend bestuur. 
 
In onderstaande tabel wordt betekenis gegeven aan de waarden op het niveau van de 
leerling en op het niveau van de medewerker. 
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Waarden Leerling Medewerkers 

Saamhorigheid Leerlingen krijgen het besef dat ze niet 
alleen als individu in de samenleving 
staan, maar dat ze het samen met 
anderen moeten doen. 

Het personeel kan alleen effectief zijn 
als het op één lijn zit en in 
samenwerking de schooldoelen 
nastreeft. 

Vertrouwen Een leerling kan zich het beste 
ontplooien als het vertrouwen in eigen 
kunnen kan ontwikkelen. 

Docenten moeten kunnen vertrouwen 
op elkaar en vertrouwen tonen in de 
leerling. 

Respect De leerlingen leren elkaar te 
respecteren, maar ook dat zij niet 
kunnen leren zonder respect voor hun 
leraar. 

De docent werkt vanuit respect voor de 
individuele bijzonderheden van iedere 
leerling, iedere leerling wordt ‘gezien’. 

Eigenwaarde Het onderwijs stimuleert de leerling 
zichzelf te worden en zich te 
ontwikkelen tot een zelfstandige en 
waardevolle persoon. 

De docent dient erkend te worden in 
zijn professionaliteit als begeleider van 
de leerling in diens ontwikkeling. 

Kansen Uiteindelijk dragen alle inspanningen 
van de school bij aan het scheppen van 
optimale mogelijkheden in het vervolg 
op deze school. 

Het schoolklimaat is zodanig dat de 
docent zich uitgedaagd voelt en 
gestimuleerd wordt in zijn ontwikkeling. 

 
1.5 Onze pijlers 

Deze zes pijlers vormen de basis waarop de doelstellingen van het schoolplan 2018-2021 
zijn beschreven.  
1. We zien in iedere leerling zijn of haar mogelijkheid. 
2. We zetten in op een krachtig leerproces. 
3. We investeren veel in de leerling. 
4. We bieden de leerling een toekomstperspectief. 
5. We bieden de leerling veiligheid en structuur. 
6. Als collega’s leren en werken we samen. 
 

1.6 Onze identiteit  

Panta Rhei wil eraan bijdragen dat de leerling kan deelnemen aan de samenleving op basis 
van verdraagzaamheid voor de overtuigingen van anderen, voor zover die gebaseerd zijn op 
erkende waarden in de Nederlandse traditie. Hiermee biedt Panta Rhei een stabiele en 
neutrale leeromgeving. Naast deze algemene opvoedkundige taak heeft de school twee 
minder uitgesproken, maar wel onderscheidende kenmerken die bijdragen aan de positieve 
uitstraling en maatschappelijke (meer-)waarde van de school:  
• Panta Rhei biedt díe leerlingen extra zorg die het reguliere onderwijs minder gemakkelijk 

kunnen volgen dan veel van hun leeftijdgenoten en  
• Panta Rhei kenmerkt zich door een multiculturele samenstelling zonder dominantie van 

een van die culturen.   
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1.7 Unique selling points 
  

Waarom kiezen leerlingen voor Panta Rhei:  
• Kleinschalig, veilig en gezellig; 
• Goede begeleiding, persoonlijke aandacht  en ondersteuning; 
• Hoog slagingspercentage (96,2% gemiddelde over 3 jaar); 
• Leren door doen; 
• Ontwikkelen belangrijke vaardigheden voor je toekomst;  
• Veel keuzemogelijkheden in alle leerjaren; 
• Kansen om te groeien naar een hoger niveau; 
• Aandacht voor creativiteit en technologie; 
• Goed bereikbaar in een rustige omgeving in Amstelveen. 
 
1.8 De juridische structuur 
 
De Stichting voor Voortgezet Onderwijs Amstelveen is statutair gevestigd in Amstelveen. 
Het aansluitnummer van de Kamer van Koophandel van de stichting is 41198444. Panta 
Rhei is de enige school die onder het bestuur van de stichting valt. Begin 2020 is het two-
tier bestuursmodel ingevoerd, met een bestuurlijk orgaan en een toezichthoudend orgaan. 
Het bestuur van de school legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht (RVT) 
bestaande uit zes toezichthoudende leden (voor meer informatie verwijs ik u naar bijlage 2; 
het verslag van de RvT). 
 
1.9 Governance Code Goed Onderwijsbestuur VO 
 
De school volgt de afspraken die gemaakt zijn in de commissie Code Goed Onderwijsbestuur 
van de VO-raad. De code is bedoeld om de governance van de onderwijsorganisatie te 
helpen vormgeven en de maatschappelijke opgave van het onderwijs te realiseren. De code 
is in 2019 geactualiseerd. 
De nieuwe code gaat uit van vier principes: verantwoordelijkheid, professionaliteit, 
integriteit en openheid. Panta Rhei geeft invulling aan deze principes. Het bestuur heeft 
samen met de Raad van Toezicht het een en ander uitgewerkt, een toezichtvisie- en kader 
en toetsingskaders vastgesteld. Zie verslag Raad van Toezicht. 
Het principe van openheid krijgt vorm door het publiceren van het schoolplan en 
jaarverslag. De professionaliteit komt naar voren in activiteiten als het eens per jaar de 
balans opmaken van het functioneren van het bestuur in verhouding tot de opgave van de 
organisatie en de jaarlijkse zelfevaluatie van de Raad van Toezicht. Het principe van 
integriteit wordt jaarlijks geagendeerd: het bestuur heeft samen met de Raad van Toezicht 
vastgesteld dat er geen sprake was van tegenstrijdige belangen. Enkele andere aspecten 
die voortvloeiend uit de Code Goed Onderwijsbestuur VO zijn de klachtencommissie en de 
dialoog met belanghebbenden.  
 
Klachtencommissie  
De klachtencommissie van Panta Rhei voert haar werkzaamheden uit op basis van de 
herziene klachtenregeling zoals die in 2019 is vastgesteld. Deze wordt gevormd door een 
vertegenwoordiging van de RVT. In het verslagjaar heeft de commissie géén klacht 
ontvangen. 
 
 



Jaarverslag 2020  Stichting voor Voortgezet Onderwijs Amstelveen versie 0.08    9 

Dialoog met intern belanghebbenden 
• MR: Wij hechten veel waarde aan medezeggenschap. In de MR zijn medewerkers en 

ouders vertegenwoordigd. In 2020 is de MR zes keer samengekomen met de directeur-
bestuurder in een reguliere vergadering. (Zie verder bijlage 1 het verslag van de MR). 

• Horizontaal overleg MR-RvT: minimaal één keer per jaar maar bij voorkeur twee keer 
per jaar wisselen een delegatie van de RvT en een delegatie van de MR informatie uit.  

• Personeel: de dialoog met personeel is verankerd in het werkoverleg. Belangrijke 
beleidswijzigingen op het gebied van personeel worden besproken in de MR. Onder 
medewerkers wordt tweejaarlijks een medewerkersbelevingsonderzoek afgenomen.  

• Ouderraad: Naast de MR, waarin enkele ouders zitting hebben, heeft de school een 
ouderraad waarin met name de dagelijkse gang van zaken besproken wordt met de 
schoolleiding. 

• Leerlingen: met leerlingen worden lunchgesprekken georganiseerd. De uitkomsten van 
deze gesprekken worden via het informatieblad Focus gedeeld met het personeel. De 
uitkomsten worden bij de besluitvorming betrokken. Door Covid-19 zijn de plannen om 
leerlingen meer thematisch te betrekken bij ontwikkelingen niet gerealiseerd.  

• Adviesraad: in de adviesraad participeren het bedrijfsleven, maatschappelijke 
organisaties, basisonderwijs en mbo. Deze adviesraad is in 2020 slechts eenmaal 
bijeengekomen. Door de Covid-19 maatregelen was het maar beperkt mogelijk elkaar te 
ontmoeten. Het plan Sterk Techniek Onderwijs Amstelland en implementatie is 
besproken. Na kennismaking met de programmamanager van het project wordt een 
toelichting gegeven op de regiovisie en de tekorten op de arbeidsmarkt. Meerwaarde 
van het project word gehaald via de keten van po-vo-mbo, met input van het 
bedrijfsleven en gebruikmakend van de infrastructuur/technische mogelijkheden. Het 
gaat met name om bouw, installatie en transport (duurzame energie). Er zijn tips en 
ideeën aangedragen door de adviesraad hoe we daar met name het bedrijfsleven bij 
moeten betrekken en hoe zij ambassadeur van dit gedachtengoed kunnen zijn voor 
Panta Rhei. 

• Projecten zoals bijvoorbeeld de Jongerenrechtbank. De Jongerenrechtbank is gericht op 
het bevorderen van een veilig sociaal klimaat voor en met leerlingen.  
 

 
Dialoog met externen 
• Iedereen die informatie wil over de school met betrekking tot het onderwijs, de 

resultaten en de tevredenheid kan dit vinden op de website van ‘Scholen op de kaart’. 
Scholen op de kaart is opgezet als verantwoordingsysteem voor alle VO-scholen in 
samenwerking met de VO-raad. 

• Algemeen: relevante stukken worden op de website gepubliceerd, vertrouwelijke 
stukken staan alleen op het beveiligde ouder-/leerling-/personeels- of bestuursportaal. 

• VO-scholen: met de collega-scholen voor voortgezet onderwijs vindt regelmatig overleg 
plaats over school overstijgende thema’s. Daarnaast participeren we als school in 
meerdere netwerken over diverse thema’s. 

• Het Samenwerkingsverband Amstelland en Meerlanden (SWVAM): de school is lid van 
dit samenwerkingsverband en werkt in samenwerking met andere scholen aan passend 
onderwijs voor alle leerlingen in het VO. Een aantal subsidies in het kader van passend 
onderwijs krijgt de school rechtstreeks van dit samenwerkingsverband. 

• Samenwerking in de regio Amsterdam: de samenwerking met het SWV Amsterdam is 
goed en constructief. De directeur-bestuurder participeert actief in het netwerk van de 
OSVO. Wat de VO-scholen in Amsterdam gezamenlijk willen bereiken is verwoord en 
vastgesteld in ‘De Amsterdamse VO-Agenda’. Panta Rhei neemt ook deel aan de 
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kernprocedure van Amsterdam. Verder wordt door Panta Rhei actief meegedaan met het 
Masterplan Techniek van de regio Amsterdam en activiteiten in het kader van Sterk 
Techniek Onderwijs van Amsterdam. 

• Primair onderwijs: in de kernprocedures van Amstelland en Amsterdam werken we 
samen aan de overstap van de bassischool naar het VO in de regio. Daarnaast wordt 
met het primair onderwijs op een aantal thema’s de samenwerking gezocht, waarbij met 
name de doorlopende leerlijnen tussen primair en voortgezet onderwijs en de 
toelatingsafspraken onderwerp van gesprek zijn. De kernprocedure Amstelland 
stimuleert het opgeven van vier keuzes bij de aanmelding. Hierdoor zullen ouders en 
leerlingen zich breed moeten oriënteren. De maatschappelijke tendens is dat ouders 
kiezen voor een school waar de ‘laagst’ aangeboden onderwijssoort aansluit bij het 
advies van de basisschool. 

• MBO: daarmee zijn op verschillende thema’s, zoals bijvoorbeeld op het versterken van 
techniek onderwijs, overleggen en wordt goed samengewerkt. 

• Regionale bedrijfsleven: de dialoog met het regionale bedrijfsleven staat in het teken 
van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Sterk Techniek Onderwijs 
Amstelland (STO Amstelland) stelt ons in staat om de contacten met het bedrijfsleven 
en het ondernemersnetwerk verder uit te breiden. 

• Andere externe stakeholders zoals de gemeenten Amstelveen, Uithoorn, Ouderkerk aan 
de Amstel en Aalsmeer, Amsterdam, opleidingsbedrijven, regionale werkgevers en 
collega-instellingen, ontmoeten wij op regelmatige basis. Het overleg met de lokale 
overheid verloopt goed. Panta Rhei werkt in de regio intensief samen met onze partners 
in en buiten het onderwijs. 
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2 Onderwijs op Panta Rhei 
 

 

2.1 Onderwijs 2020 
 

2.1.1 Algemeen 
 
De leerlingen van Panta Rhei zijn voornamelijk afkomstig uit Amstelveen, Amsterdam en 
Ouderkerk aan de Amstel. 
 
Corona 
De coronacrisis heeft in 2020 een grote invloed gehad op het maatschappelijke  
leven. Ook op Panta Rhei is de invloed van corona nog steeds zeer groot. Onderstaand een 
toelichting welke invloed corona heeft gehad op het (onderwijskundig) beleid binnen het 
schoolbestuur in 2020, welke keuzes de school heeft moeten maken, die hebben gezorgd 
dat iets juist wel of niet of anders is gebeurd. 
  
Vanaf half maart 2020 ging de school in “lock down” als gevolg van Corona waarbij er 
geschakeld moest worden naar online onderwijs met een nieuw verkort lesrooster van 40 
minuten tussen 9.20 uur en 13.00 uur. Dat betekende voor vakgroepen dat ze in korte tijd 
tot een bijgesteld curriculum moesten komen. Op basis van de aanpassing is voor een 
aantal vakken ook een aanpassing in SOM gemaakt als het gaat om het aantal toetsen, de 
vorm van toetsing en de weging van toetsen. 
Leerlingen uit leerjaar vier kwamen naar school om schoolexamens in te halen, 
schoolexamens te maken en gebruik te maken van herkansing en na de einduitslag de 
Resultaat Verbeterings (RV) -toetsen. 
 
Voor de derdejaarsleerlingen werd het CSPE (praktijkexamen) omgezet in het afronden van 
de profielmodules middels schoolexamens. Leerlingen die thuis niet tot leren kwamen 
werden uitgenodigd om op school te komen. 
In juni mochten ook de andere leerlingen alternerend in kleine groepjes weer dagdelen op 
school komen op afstand met in achtneming van de RIVM-regels. Het rooster werd hierop 
aangepast, zodat de andere dagdelen de groepen (beperkt) online onderwijs kregen. 
 
Het schooljaar 2020-2021 is gestart met in achtneming van alle richtlijnen van het RIVM en 
het daaruit afgeleide protocol van de VO-raad. Daarin proberen we collega’s, ouders en 
leerlingen ook steeds tijdig mee te nemen. Na de zomervakantie zijn de leerlingen allemaal 
weer fysiek naar school gekomen. In december moest de school weer sluiten en zijn we 
wederom overgegaan op online onderwijs. 
 
Ventilatie  
Het gebouw van Panta Rhei valt onder de categorie “frisse scholen”. Er zijn de volgende 
aanpassingen gedaan: de ventilatie staat 24 uur per dag aan en de recirculatie is uitgezet. 
Airco’s zijn tijdens de lessen buiten gebruik en ventilatoren worden niet gebruikt. Er zijn 
CO2-metingen verricht. Voor twee lokalen (70 en 71) zijn extra maatregelen getroffen om 
op de normwaarde te blijven. 
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Personeel  
Het aantal personeelsleden dat met Corona gerelateerde klachten (verkoudheid en 
griepverschijnselen) thuis moest blijven, in afwachting van de test en de testresultaten, of 
vanwege quarantaine maatregelen thuis bleven nam bij tijd en wijle problematische vormen 
aan, waardoor de continuïteit van het onderwijs onder druk stond. 
Tot eind 2020 zijn er vijf collega’s positief getest op Covid-19. De meeste collega’s zijn 
inmiddels weer (gedeeltelijk) aan het werk. Het vraagt continue aandacht en snel schakelen 
om waar mogelijk vervanging te regelen. Ook vraagt het extra begeleiding om de nieuwe 
collega’s goed mee te laten draaien in het onderwijs. Hiervoor is extra coaching verzorgd 
door onze eigen docenten. 
 
Leerlingen  
De afwezigheid van leerlingen wegens corona gerelateerde klachten heeft onze aandacht en 
daar waar nodig overleggen we met de GGD over de te nemen maatregelen. Het aantal 
leerlingen waarvan wij weten dat zij besmet zijn met het Covid-19 virus, bleef beperkt tot 
tien leerlingen tot eind 2020. Dat zijn de leerlingen waarvan we via ouders of de GGD de 
melding door hebben gekregen waardoor we ook collega’s en ouders/leerlingen uit 
betreffende klas konden informeren. 
 
Mondkapje  
In november 2020 heeft Panta Rhei, vooruitlopend op de landelijke verplichting, het dragen 
van mondkapjes verplicht gesteld bij het verplaatsen door het pand. Ondanks de latere 
wettelijke verplichting en de sancties wordt deze regel door leerlingen moeizaam nageleefd. 
Enkele ouders hebben geageerd tegen het mondkapjes beleid. 
 
Online–onderwijs  
De behoefte aan extra devices voor leerlingen en medewerkers is geïnventariseerd. Er zijn 
100 extra laptops gekocht om het online onderwijs te faciliteren. Deze zijn beschikbaar 
gesteld aan leerlingen en/of collega’s die thuis werken en geen geschikt device hebben. 
 
Docenten hebben trainingen gekregen in het geven van online lessen en worden 
ondersteund door collega digi-coaches (collega’s die extra kennis hebben over diverse ICT 
gerelateerde zaken en die hierdoor optreden als vraagbaak voor de andere collega’s). Voor 
docenten is een licentie aangeschaft van ‘Lesson Up’ waarmee de les interactief en 
afwisselend ingericht kan worden. De laatste twee weken voor de kerstvakantie is 
proefgedraaid met een hybride rooster. Daarna werd helaas een tweede lockdown 
aangekondigd voor het VO. 
 
De vele wijzigingen als gevolg van de overheidsmaatregelen het afgelopen jaar legt een 
grote druk op de flexibiliteit van iedereen en brengt veel extra werk mee voor de 
roostermaker. De omstandigheden waaronder we het onderwijs hebben verzorgd waren 
verre van ideaal. Veel uitval van leerlingen en collega’s, de aula die niet gebruikt kon 
worden, onrust bij leerlingen, leerlingen die na school weinig om handen hebben, zorg over 
onze gezondheid en die van onze naasten. Door bovenstaande ervaren collega’s en 
schoolleiding werkdruk en stress. 
 
De invulling van plusonderwijs/bijlessen uit hoofd van de subsidieregeling inhaal- en 
ondersteuningsprogramma’s onderwijs 2020-2021 die in september 2020 waren gestart zijn 
in december 2020 tijdelijk stop gezet en worden in maart 2021 weer opgestart. 
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2.1.2 Onderwijsresultaten inspectie  
 
Het centraal examen is afgelopen schooljaar vervangen door het schoolexamen. De 
examenresultaten waren zeer goed. Er waren in het schooljaar 2019-2020 173 kandidaten 
opgegeven voor het examen. Alle kandidaten zijn geslaagd. Dat betekent dus een score van 
100% voor alle profielen en de TL. Er is op het aspect examencijfer voor dit schooljaar als 
indicator van de onderwijsresultaten geen gemiddeld examencijfer gescoord. ( zie 2.1.3.) 
Voor verdere informatie over onder andere resultaten, doorstroom en waardering verwijzen 
wij naar de website van Scholen op de kaart: www.scholenopdekaart.nl. Informatie over 
onder andere de inrichting van het onderwijs, de dagelijkse onderwijspraktijk en de 
onderwijskwaliteit zijn te vinden in de online schoolgids. Deze is te vinden op de website 
van de school: www.sgpantarhei.nl/schoolgids. 

 

2.1.3 Onderwijsresultaten 
 
De Inspectie maakt gebruik van vier indicatoren: 

1. De onderwijspositie ten opzichte van het primaire onderwijs geeft het onderwijs aan dat 
leerlingen volgen in het derde leerjaar ten opzichte van het advies van de basisschool.  

We behalen op die indicator al meerdere jaren achtereen een hoog percentage. Dit betekent 
dat een relatief hoog percentage van de leerlingen in het derde leerjaar boven het 
basisschooladvies is geplaatst. Dat heeft twee kanten. Positief is dat leerlingen opstromen 
als blijkt dat wij de leerlingen op dusdanige wijze kunnen motiveren om het meeste uit 
zichzelf te halen. De keerzijde is dat voor enkele leerlingen het niveau toch te hoog blijkt te 
zijn waardoor zij in de bovenbouw op hun tenen moeten lopen of zelfs vastlopen, doubleren 
of alsnog afstromen. 

2. Bij de onderbouwsnelheid wordt per schooljaar bepaald of de leerling over gaat of blijft 
zitten in de eerste twee leerjaren. Succesvol is dus een leerling die overgaat. Voor deze 
indicator wordt vervolgens één percentage over de beide leerjaren bepaald. Niet succesvol 
zijn leerlingen die blijven zitten of hun schoolloopbaan vervolgen op een andere school. De 
norm is 4,5% zonder correctie. Bij de indicator ‘Onderbouwsnelheid’ worden nieuwkomers 
korter dan twee jaar in Nederland buiten beschouwing gelaten. 

Op de indicator ‘onderbouwsnelheid’ scoort Panta Rhei onder de norm. Dit betekent dat de 
school een attendering heeft ontvangen en een plan van aanpak moest maken. Een school 
krijgt een attendering als de onderwijsresultaten van een onderwijssoort boven de norm zijn 
op basis van het gemiddelde over de afgelopen drie jaren, maar onder de norm op basis 
van de gegevens in het meest recente jaar. De activiteiten uit het plan van aanpak zijn 
opgenomen in het teamplan en de evaluatie ervan wordt dan ook meegenomen in de 
periodieke evaluatie van de teamplannen. 

3. Het bovenbouwsucces geeft aan dat leerlingen in de bovenbouw zonder te veel 
vertraging hun examen halen. Bij de indicator ‘Bovenbouwsucces’ worden nieuwkomers 
buiten beschouwing gelaten. Ook leerlingen die uitstromen naar het speciaal onderwijs of 
praktijkonderwijs worden niet meegerekend. Tevens leerlingen die opstromen naar een 
hogere onderwijs worden niet mee meegerekend. 

Op de indicator bovenbouwsucces scoren we boven de norm. 
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4. De examencijfers zijn voor schooljaar 2019-2020 niet gescoord. In verband met Covid-19 
en de daarmee afwijkende manier van examinering is ervoor gekozen deze resultaten niet 
mee te laten tellen in het rapport van 2021. In het schooljaar 2019-2020 is 100% van onze 
leerlingen geslaagd. 

Uit de rapportage onderwijsresultaten over de laatste 3 jaar blijkt dat SG Panta Rhei drie 
van de vier indicatoren boven de norm scoort. Het berekend eindoordeel is over het 
driejarig gemiddelde voor alle afdelingen dus voldoende. 

Analyse onderbouwsnelheid 
Het resultaat van het gemiddelde over de afgelopen drie jaar is onder de norm geraakt. Er 
is vermoedelijk te laat gesignaleerd wat de mogelijke zittenblijvers zijn, waardoor 
onvoldoende adequaat een plan op deze leerlingen is gezet. Ook de registratie in de 
leerlingen administratie van “nieuwkomers langer dan 2 jaar in Nederland” heeft gevolgen 
voor het percentage. Alle nieuwkomers zijn geregistreerd in leerjaar 1, onafhankelijk van 
hun leeftijd. 
a. Leerlingen die onverhoopt toch na twee jaar nog in de ISK zitten, moeten worden 
ingeschreven in leerjaar 2, dus ISK-c. Zo wordt voorkomen dat zij gezien worden als 
doubleur en daarmee drukken op het kwadrant ‘onderbouwsnelheid’ van de 
onderwijsresultaten. 
b. Leerlingen die langer dan 2 jaar in Nederland zijn en uitstromen van leerjaar 2 ISK naar 
leerjaar 2 regulier worden ook gezien als doubleur. In totaal betrof dit vier leerlingen. 
 
Plan van aanpak onderbouwsnelheid 
1. Er is een adviesnorm opgesteld voor zittenblijvers. 4,5% is maximaal. Raadzaam is om 

onder de norm te gaan zitten om zo het driejaarsgemiddelde weer omhoog te krijgen. 
2. Signalering in rapportvergaderingen en/of voorbereidingen aanscherpen. Er is een lijst 

gemaakt met wie in aanmerking komt voor de begeleidingsuren. Deze worden inmiddels 
ook gegeven. 
In zowel leerjaar 1 als 2 worden cito-toetsen afgenomen. De resultaten worden 
structureel meegenomen in de leerling/rapportbespreking voor de indeling van de 
begeleidingsuren (Nederlands, Engels, rekenen/wiskunde). 

3. Een plan van aanpak per leerling (handelingsplan) zo vroeg mogelijk opstellen, dus al bij 
rapport 1. Hierbij wordt gewerkt in de driehoek leerling, ouders en school (vakdocent, 
mentor en IB-er). Ieders rol moet hierin duidelijk zijn. Ook de leerling en de ouders 
hebben een rol in voortgang onderwijsproces evenals school. Kijk ook naar 
belemmerende factoren (motivatie, leermoeilijkheden, dyslexie/ dyscalculie). Indien 
nodig schakelen naar het expertisepunt. Evalueer het plan met grote regelmaat. 

4. Lesuitkomsten van rapportvergaderingen (advies LWI, risico afstroom- zittenblijven) 
vastleggen middels een brief en vastleggen in SOM naast het gespreksverslag van de 
mentor over het rapport en daar waar relevant het actieplan. Dit zorgt ook voor 
duidelijkheid richting ouders/ leerling. 

5. Nieuwkomers > 2 jaar in Nederland. Alle nieuwkomers zijn geregistreerd in leerjaar 1, 
onafhankelijk van hun leeftijd. Leerlingen die onverhoopt toch na twee jaar nog in de 
ISK zitten, moeten worden ingeschreven in leerjaar 2, dus ISK-c. Zo voorkom je dat zij 
gezien worden als doubleur en daarmee drukken op de ‘onderbouwsnelheid’. 
 

Leerlingen die na 1 oktober gestart zijn, zijn niet meegeteld. 
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2.1.4 Toetsing en examinering  
 
In schooljaar 2019-2020 is er een nieuwe examensecretaris ingewerkt. De PTA’s en het 
examenreglement zijn aangepast op de bevindingen van de herstelopdracht vanuit de 
inspectie uit 2019. 

De examencommissie heeft in het examenreglement een prominentere rol gekregen 
rondom de diverse aspecten van het totale examen. Waaronder het borgen van de kwaliteit 
van de schoolexaminering (inhoudelijk en procesmatig) en het vaststellen van richtlijnen en 
aanwijzingen om het schoolexamen te beoordelen en vast te stellen.  

 

2.1.5 Passend onderwijs vanuit het SWV 
 

Het samenwerkingsverband passend onderwijs VO Amstelland en de Meerlanden (SWVAM) 
werkt met een regionaal ondersteuningsplan 2018-2022 met als titel ‘Verbinden – 
Vertrouwen – Verantwoorden’. Hierin staat beschreven hoe de schoolbesturen in het 
samenwerkingsverband passend onderwijs voor elk kind willen realiseren. Het SWVAM 
werkt volgens het principe van het schoolmodel. Hierbij wordt de uitvoering van Passend 
Onderwijs zo veel mogelijk belegd in de scholen. 
De volgende speerpunten zijn geformuleerd in het Ondersteuningsplan 2018–2022: 
• Het (door)ontwikkelen van de trajectvoorzieningen. Hierbij maken de scholen een 

omslag, waarbij in de komende periode meer nadruk ligt op de ondersteuning van 
leerlingen en docenten in de klas (en minder op aparte opvang van leerlingen). 

• Het OntwikkelingsPerspectiefPlan (OPP) en groepshandelingsplannen handelingsgericht 
inzetten. 

• Het versterken van de zorgstructuur in de scholen en het verbeteren van de 
samenwerking met de (jeugd-) hulpverlening en de gemeenten. 

• Verder verbeteren van het beleid rond langdurig verzuimende leerlingen met alle 
betrokken partijen. 

• Zorgen voor soepel verlopende overstapmomenten van leerlingen met een 
ondersteuningsbehoefte. Het gaat hierbij om de overstap van primair onderwijs (PO) 
naar voortgezet onderwijs (VO), maar ook om overstappen tijdens de loopbaan van 
leerlingen van het VO naar vervolgonderwijs of arbeid. 

• Inzetten op professionaliseren van mentoren en docententeams. 
• Opbrengsten monitoren. Dit doen we onder meer door het cyclisch uitvoeren van ons 

kwaliteitsbeleid. Dit beleid is gebaseerd op de actieplannen van de scholen, een beperkt 
aantal kwantitatieve gegevens, audits en tevredenheidsonderzoeken. 

 
Afgeleid van dit regionale ondersteuningsplan heeft elke school een eigen 
ondersteuningsprofiel opgesteld. In dit profiel wordt beschreven welke ondersteuning zij 
bieden aan leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. Dit ondersteuningsprofiel is 
de basis voor de jaarlijkse actieplannen die de scholen opstellen met betrekking tot Passend 
Onderwijs. Deze actieplannen en de inzet van de ondersteuningsmiddelen hierop, worden 
jaarlijks in het voorjaarsoverleg door de school besproken met het samenwerkingsverband. 
Jaarlijks wordt de opbrengst van de ingezette acties geëvalueerd en de inzet van de 
middelen verantwoord door de school aan (collega’s van) het samenwerkingsverband. Deze 
evaluatie wordt besproken in het najaarsoverleg met het samenwerkingsverband. Het 
SWVAM stelt jaarlijks per school middelen ter beschikking om de extra ondersteuning 
mogelijk te maken. 
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2.1.6 Passend onderwijs op Panta Rhei 

 
In het ondersteuningsprofiel van Panta Rhei staat beschreven welke basisondersteuning en 
welke extra ondersteuning wordt geboden. Kenmerkend voor de extra ondersteuning is dat 
leerlingen met extra ondersteuningsbehoeftes in een reguliere klas het onderwijs kunnen 
volgen. De ondersteuning wordt jaarlijks geëvalueerd en de middelen uit het 
samenwerkingsverband worden verantwoord aan de hand van doelmatigheid en 
rechtmatigheid. Panta Rhei heeft alle financiële middelen die zij van het 
samenwerkingsverband heeft ontvangen voor de extra begeleiding van leerlingen schriftelijk 
verantwoord. Daarnaast heeft de school ook de doelmatigheid van middelen verantwoord 
door de arrangementen die zij aanbiedt te beschrijven en de resultaten te benoemen. De 
directeur-bestuurder is tevreden over de gezamenlijke inzet die gepleegd is en de 
ontwikkeling die dit jaar gemaakt is in de verantwoording van de middelen. 
De visie van SG Panta Rhei op het ondersteunen en begeleiden van leerlingen heeft als 
uitgangspunt dat deze begeleiding preventief en inclusief van aard is. Dit betekent dat de 
ondersteuning niet buiten de les plaatsvindt maar zoveel mogelijk in de les. Een groot 
aantal leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften weten wij goed te bedienen. Er is een 
start gemaakt om pro-actiever aan deze ondersteuningsbehoefte te kunnen voldoen: door 
van zorgleerlingen een ontwikkelperspectiefplan (OPP) op te stellen en door middel van 
periodieke leerlingbesprekingen sneller op te schalen indien dat gewenst is. Met inzet van 
de zorgcoördinator, schoolmaatschappelijk werk, begeleider passend onderwijs, intern 
begeleiders, mentoren en locatieassistenten werken we eraan tijdiger tot een passende 
interventie voor deze leerlingen met een ondersteuningsbehoefte te komen en vervolgens 
beter te volgen of de afgesproken interventie werkt. In januari 2020 is gestart met de pilot 
expertisepunt, waar alle extra begeleiding en hulp gebundeld wordt onder leiding van de 
zorgcoördinator. Hieronder wordt de pilot besproken. 
 
2.1.7 Ontwikkeling expertisepunt – pilot 

 
Er zijn leerlingen die naast de begeleiding van de mentor en intern begeleider extra 
aandacht nodig hebben om in hun onderwijs- en ondersteuningsbehoeften te kunnen 
voldoen. Panta Rhei is een pilot expertisepunt gestart om deze begeleiding vorm te geven. 
Het expertisepunt is het punt waar alle extra begeleiding en hulp gebundeld en 
vormgegeven wordt. De begeleider passend onderwijs zal in en buiten het expertisepunt 
een belangrijke rol vervullen om docenten te ondersteunen bij het uitvoeren van een 
passend handelingsplan en -repertoire. De zorgcoördinator is de spin in het web van het 
expertisepunt. De zorgcoördinator voert de regie op de toeleiding naar het expertisepunt, 
controleert de voortgang van de ondersteuningstrajecten en stuurt bij op basis van 
cyclische evaluatie. 
De begeleiding van het expertisepunt bestaat uit: 
• coaching en begeleiding van de leerling op het moment dat hij/zij dit nodig heeft, 

preventief en voorbereidend op een succesvolle deelname binnen de lessituatie; 
• het bieden van structuur in regels, onoverzichtelijke schoolsituaties, boeken, school- en 

huiswerk; 
• het bieden van een ‘time-out’ voorziening voor de leerlingen die onder begeleiding van 

het expertisepunt vallen; 
• het functioneren als tussenpersoon van docent/medewerker en de leerling; 
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• het organiseren van multidisciplinaire overlegvormen (intern/extern, zorgadviesteam) 
waar in samenwerking en afstemming gezocht wordt met alle betrokken externen rond 
de leerling. 

 
Beoogde resultaten van de pilot: 
• de leerlingenzorg zowel pedagogisch als didactisch is cyclisch gepland per periode en 

geborgd in de jaarplanning; 
• de vorm/inhoud van de leerlingenzorg is vastgesteld en gedeeld; 
• uitvoer van groepsplannen/OPP's is zichtbaar in de lessituatie, pedagogisch en 

didactisch; 
• coaching en begeleiding van (nieuwe) docenten is gebaseerd op de groepsplannen/OPP; 
• de uitgangspunten van het expertisepunt zijn vormgegeven en geaccordeerd door 

MT/Directie/MR; 
• betrokkenen zijn gepositioneerd en weten welke opdracht en mandaat ze hebben; 
• een afname van het aantal vroegtijdig schoolverlaters met minimaal 25% afgenomen 

t.o.v. 2018-2019; 
• het verzuim van leerlingen is met 50% gereduceerd t.o.v. 2018-2019. 
 
In 2021 volgt de evaluatie van deze pilot.   
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2.2 Bestuurlijke kwaliteitszorg en onderwijsinspectie 

 
In het najaar van 2019 is het vierjaarlijks onderzoek van de inspectie uitgevoerd. De 
inspectie concludeert dat de sturing op kwaliteit voldoende is. Het bestuur zorgt voor 
onderwijs van voldoende kwaliteit. Het bestuur is financieel in staat om ook in de toekomst 
goed onderwijs te kunnen blijven verzorgen. Het bestuur en het docententeam zetten zich 
actief in om leerlingen zoveel mogelijk kansen te geven. Er is veel betrokkenheid bij en tijd 
voor passende zorg en ondersteuning van individuele leerlingen. 
Daarnaast is inzake het onderwijsproces conform Inspectiekader ‘OP8 toetsing en 
examinering’ onderzocht. De structuur voor toetsing en afsluiting is inmiddels in de basis op 
orde. Na uitvoering van de herstelopdracht is deze als voldoende beoordeeld. 
De inspectie verwacht echter wel van het bestuur dat zij tijdens het eerstvolgende 
vierjaarlijkse onderzoek eenduidige normen voor de kwaliteit van het onderwijsproces 
hanteert. Dat uiteindelijk veel leerlingen op een hoger niveau les volgen en met een 
diploma de school verlaten dat boven hun oorspronkelijke basisschooladvies ligt, wordt zeer 
gewaardeerd. Ook is de waarschuwing gegeven dat het mooi is dat we leerlingen kansen 
bieden, maar dat we het besluit hiertoe goed moeten toetsen. Dit om te voorkomen dat het 
bieden van kansen ten koste gaat van mogelijke negatieve bijeffecten zoals het aantal 
zittenblijvers in de onderbouw. De gesprekken met de inspectie en de verschillende 
onderzoeken zijn door Panta Rhei als helder en constructief ervaren. 
 
2.3 Lessentabel  

Het schooljaar 2019-2020 is gestart met een 50-minuten rooster teneinde lesreductie per 
docent en daarmee werkdruk vermindering te creëren (conform cao-afspraken), teneinde 
ontwikkeling en opleidingstijd te organiseren voor alle docenten. Dit levert voor docenten en 
leerlingen meer structuur en rust in het dag- en weekprogramma. 
 
2.4 Projecten 

De Jongerenrechtbank is een uniek project voor het vmbo. Panta Rhei heeft een 
jongerenrechtbank, waarin speciaal daarvoor opgeleide leerlingen rechtspreken bij 
overtreding van de leefregels en conflicten die zich in en om de school hebben voorgedaan. 
Het doel van de behandeling door de jongerenrechtbank is om samen met alle direct 
betrokkenen een goede uitkomst te vinden, die gericht is op herstel van wat is misgegaan. 
Dat wil zeggen oplossen in plaats van (alleen) straffen. Op die manier wordt gekeken naar 
wat nodig en redelijk is om na de gebeurtenis weer samen met elkaar verder te kunnen. De 
jongerenrechtbank levert daarmee een bijdrage aan een veilig sociaal klimaat op school. In 
de jongerenrechtbank zitten leerlingen van onze school die zijn getraind door professionals 
zoals politiemensen, advocaten, rechters, officieren van justitie en mediators. Elk jaar wordt 
hiervoor een nieuwe groep leerlingen op basis van vrijwilligheid opgeleid en officieel beëdigd 
door een rechter in de rechtbank Amsterdam. Daarmee leveren onze leerlingen hun bijdrage 
aan een veilig en goed schoolklimaat. Een aantal projecten zoals het Buddy traject voor ISK 
leerlingen, en het project day for change konden in 2020 vanwege Covid-19 niet doorgaan. 
Voor informatie over het project Sterk techniek onderwijs zie paragraaf 2.7.  
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2.5 Onderwijsontwikkelingen 
 

• In het schoolplan 2018-2021 zijn de ambities voor de school voor deze periode 
vastgelegd in zes pijlers (zie paragraaf 1.5). Deze pijlers zijn uitgewerkt in concrete 
teamplannen en vakontwikkelplannen die jaarlijks worden geëvalueerd en bijgesteld. 

• De school organiseerde in 2020 een zomerschool om leerlingen van het eerste en 
tweede leerjaar die dreigden te blijven zitten te helpen om alsnog over te gaan. 

• De onderbouw heeft een aantal profielprogramma's: sport, koken, game & technologie 
en expressie. Hiermee komen we tegemoet aan de interesses en talenten van de 
leerlingen. 

• Naast het reguliere onderwijs wordt normaal gesproken elke onderwijsperiode in de 
onderbouw afgesloten met een projectweek. In deze projecten is extra aandacht voor de 
21e-eeuwse vaardigheden zoals, Communicatie, Samenwerken, Omgaan met ICT, 
Creativiteit, Kritisch denken, Probleem oplossen, Sociale & culturele vaardigheden en 
Controle over eigen handelen. Vanwege Covid-19 zijn een aantal projectweken 
geannuleerd. 

• Ten aanzien van loopbaanoriëntatie en -begeleiding zijn activiteiten ondernomen en 
informatiematerialen ontwikkeld om de loopbaanbegeleiding verder inhoudelijk vorm te 
geven. Het invoeren en implementeren van één digitaal systeem voor 
loopbaandossierontwikkeling is samen met borging loopbaangesprekken een 
aandachtspunt. Hiernaast ligt bij loopbaanoriëntatie en -begeleiding de focus op 
versterken van het educatieve partnerschap met ouders. 

• Het vak rekenen wordt in de bovenbouw geïntegreerd aangeboden, in het rooster 
herkenbaar als het vak WIR. In de onderbouw blijven de rekenlessen gehandhaafd om 
opgelopen achterstanden te kunnen inhalen. 

• Ter ondersteuning van de leerlingen worden extra lessen aangeboden in de onder- en 
bovenbouw. Dit in de vorm van een begeleidingsuur voor de kernvakken. 

• Om zicht te houden op de ontwikkeling van ISK-leerlingen wordt er voor deze leerlingen 
een OPP gemaakt. In dit OPP staat het uitstroomperspectief. Tevens zijn daar de 
resultaten van de niveautoetsen voor Nederlands in opgenomen. Deze leerlingen hebben 
zeer wisselende uitstroomperspectieven, van praktijkonderwijs tot gymnasium. 
Opvallend is een verschuiving van de herkomst van de nieuwkomers. We zien minder 
vluchtelingen/statushouders en meer arbeidsmigranten instromen in de ISK, leerlingen 
van hoger opgeleide ouders die voornemens zijn zich hier in de regio te vestigen. 

 

2.6 Sterk Techniek Onderwijs Amstelland 
 

De drie doelstellingen van het project zijn: 
1. Vraaggericht vernieuwen en versterken van het techniekonderwijs en de daarbij te 
organiseren regio dekkende techniek-infrastructuur, zowel binnen de onderwijsinstellingen 
als binnen de bedrijven en deze aanpak duurzaam borgen in het beleid van de consortium 
partners. 
2.  Verbreden, opschalen en duurzaam versterken van de techniekdocententeams, 
instructeurs en praktijkbegeleiders en deze aanpak ook duurzaam borgen in het HRM-beleid 
van de consortiumpartners. 
3. Vergroten en verbreden van de instroom in de techniekopleidingen (PO en LOB+) gericht 
op een kwantitatief en kwalitatief evenwicht tussen vraag en aanbod in de technieksectoren 
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op de regionale arbeidsmarkt en de daarbij te ontwikkelen aanpak ook duurzaam borgen 
binnen het reguliere beleid van de consortiumpartners. 
 
Een stuurgroep is ingesteld. De programma manager STO Amstelland stuurt de 
projectleiders aan. De samenwerking op operationeel niveau van de leden van de 
projectgroepen en –leiders heeft vorm gekregen. De regiegroep, bestaande uit de 
schoolleiders van de samenwerkende scholen, zorgt dat een en ander binnen de scholen 
goed gefaciliteerd wordt volgens plan. Als penvoerder hebben we de administratieve 
verantwoording geregeld en zijn de processen ontwikkeld. De verantwoording over het 
eerste jaar van de deelnemende scholen is ontvangen, door de stuurgroep gefiatteerd, 
administratief verwerkt en de betaling van de subsidie aan de deelnemende scholen heeft in 
2021 plaatsgevonden. 
De uitvoering van de voorgenomen activiteiten verloopt niet geheel volgens planning. 
Activiteiten zijn afgezegd of vertraagd i.v.m. alle veiligheidsmaatregelen t.g.v. Corona. 
 
 

2.7 Schoolklimaat  

2.7.1 Veiligheid en pedagogisch klimaat 
 

• Een aandachtspunt binnen veiligheid en pedagogisch klimaat zijn de leefregels. Om de 
regels levend te houden wordt hier in meerdere teambijeenkomsten aandacht aan 
besteed.  

• Een goed contact met de mentor levert een bijdrage aan het gevoel van veiligheid en 
het pedagogisch klimaat. Er is gekozen om zoveel mogelijk twee mentoren op één groep 
te zetten. Hierdoor heeft de leerling altijd een aanspreekpunt ook als de mentor 
parttime werkt. Bovendien overleggen de mentoren met elkaar, maken gebruik van 
elkaars kwaliteiten en leren zo van elkaar. 

• De begeleider passend onderwijs biedt ondersteuning aan de leerlingen met specifieke 
onderwijsbehoeften in de klas. Hierbij moet in ogenschouw genomen worden dat de 
begeleiding veelal indirect plaatsvindt door het geven van handelingsadviezen aan 
docenten. Het gewenste resultaat is dat leerlingen onderwijs in de klas kunnen volgen. 

• Het pedagogisch klimaat wordt door de inspectie als voldoende beoordeeld. Zij trof 
tijdens het onderzoek een veilige en gestructureerde omgeving voor leerlingen aan. 

 

2.7.2 Sociale veiligheid en tevredenheid  
 

In het schooljaar 2019-2020 zijn in het voorjaar de tevredenheidsonderzoeken afgenomen 
voor leerlingen en ouders. In het tevredenheidsonderzoek voor leerlingen zitten ook vragen 
waarmee een uitspraak gedaan kan worden over het schoolklimaat en de veiligheid. In de 
monitor sociale veiligheid worden de categorieën als volgt gewaardeerd: het welbevinden 
scoorde 6,3, de ervaren sociale en fysieke veiligheid 6,6 en de aantasting van de sociale en 
fysieke veiligheid scoorde een 9,0. Bij iedere onderwijssoort (onderbouw, bovenbouw basis, 
kader en (G)T wordt op één of meerdere categorieën onder het landelijk gemiddelde 
gescoord. Wij willen dat leerlingen zich prettig en veilig voelen bij ons op school. Alleen dan 
kunnen zij immers maximaal presteren. 
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Het oudertevredenheidsonderzoek wordt op Panta Rhei ieder jaar schoolbreed afgenomen. 
Het cijfer dat ouders aan Panta Rhei hebben gegeven, was in het schooljaar 2018-2019 een 
7,5. Dit jaar is dat een 7,7. Uit het onderzoek is gebleken dat de ouders het meest positief 
zijn over het functioneren van de mentoren. Daarnaast wordt ook het aanbieden van 
onderwijs op het niveau van de leerling en de inzet van ICT-middelen zeer positief 
gewaardeerd. Ouders vinden ook dat zij goed op de hoogte worden gehouden van 
belangrijke gebeurtenissen en dat zij makkelijk contact met school kunnen krijgen. Volgens 
de ouders is een punt van aandacht dat de lessen beter kunnen aansluiten bij de interesses 
van de leerling.  

Uiteraard blijft het schoolklimaat en de sociale veiligheid aandachtspunt binnen ons beleid. 
Activiteiten die hieraan gerelateerd zijn, zijn opgenomen in de teamplannen. 
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3 Personeel en huisvesting  
 

3.1 Personeelsformatie 
 

3.1.1 Personeelsomvang 
 

De school heeft gemiddeld 83 FTE (102 personeelsleden) in dienst in 2020. In december 
2020 is het aantal personeelsleden ten opzichte van december 2019 gedaald met circa 7,3 
FTE. Dit is exclusief extern personeel. 

 

                                                                                                  
Schaal  LB     LC        LD        6         4       12       8        5        9        7        13      10       11 
 
 
De tabel geeft het aantal medewerkers per schaal aan en is ook op deze wijze 
gepresenteerd waardoor de schaalnummering onderaan de tabel niet opeenvolgend 
genummerd is. Het aantal FTE per schaal is leidend 
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In 2020 was het percentage parttime aanstellingen 74,8% en het aantal fulltime 
aanstellingen 25,2%. Onder een parttime aanstelling scharen wij alle 
aanstellingen onder de 1,0 FTE.  
    
 

    
 
 
In onderstaande cirkeldiagram de verdeling van personeelsleden naar geslacht. In 2020 is 
sprake van een redelijk evenwichtige verdeling tussen mannelijke en vrouwelijke 
personeelsleden. We zien wel dat het percentage vrouwelijke personeelsleden 13,6 % 
groter is dan het percentage mannelijke personeelsleden. Deze trend is overigens landelijk 
in het onderwijs zichtbaar. 
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3.1.2 Functiemix 
 

Bij Panta Rhei zijn er nog een groot aantal (14) docenten in opleiding voor hun 
bevoegdheid. Wanneer deze LB-docenten in de nabije toekomst hun bevoegdheid 
halen, moet er voldoende ruimte blijven in de functiemix om bekwame docenten 
te binden en te boeien met een vooruitzicht om promotie te kunnen maken. In 
2020 zijn er vijf docenten van LB naar LC benoemd. In 2021 zijn er 3 LC-
docenten en 1 LD-docent benoemd. 
 

 LB LC LD Totaal 

1-10-2019 47,1% 32,2% 20,7% 100,0% 

1-10-2020 40% 38% 22% 100,0% 

Verwacht 1-10-2021 31% 50% 19% 100,0% 

Streefwaarde (maatwerkafspraak MR) 30,7% 50,6% 18,7% 100,0 % 

 
3.1.3 Bevoegdheden  

 
Gekwalificeerd personeel is essentieel voor het aanbieden van goed onderwijs. In 2020 is 
studieverlof verleend aan studerende docenten voor het behalen van bevoegdheden. Het 
aandeel onbevoegd gegeven lessen is hoger dan landelijk gemiddeld. Panta Rhei en onze 
docenten investeren in studieactiviteiten om een bevoegdheid te behalen. 2 docenten 
hebben hun bevoegdheid gehaald. Zoals hierboven al aangegeven zijn er 14 docenten eind 
2020 niet bevoegd. Ten opzichte van de 65 docenten die per december 2020 in dienst zijn  
is dat 25%.  

Panta Rhei maakt deel uit van de erkende opleidingsschool ROSA (Regionale 
Opleidingsschool Amstelland). Dit betekent dat studenten van de lerarenopleidingen en de 
universiteit bij ons stage kunnen lopen. Het grote voordeel hiervan is dat zij ons op de 
hoogte houden van de nieuwste ontwikkelingen op onderwijsgebied en feedback bieden op 
ons eigen doen en laten. Daarnaast hebben wij hierdoor de mogelijkheid om vacatures in de 
regel wat sneller te vervullen. De coördinatie van de stages in het kader van de 
opleidingsschool ROSA ligt in handen van onze schoolopleider.  
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3.2 Verloop en ziekte verzuim  

 
3.2.1 Verloop personeel 

In 2020 hebben 27 personeelsleden de school verlaten, er zijn 15 nieuwe personeelsleden 
benoemd. De personeelswisselingen bij de afdeling bedrijfsvoering zijn op vrijwillige basis 
geweest. In het onderwijs zijn ook een aantal docenten van baan gewisseld. Oorzaken van 
het verloop bij de docenten zijn; het niet verlengen van een tijdelijk contract, pensionering 
etc. Het percentage reden uitdienst is 52% ontslag op eigen verzoek (vrijwillige basis) en 
48% einde contract (natuurlijk verloop). 

Staafdiagram instroom (blauw) uitstroom (rood) in aantallen 2020 
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3.2.2 Ziekteverzuim 
 
Het ziekteverzuim (inclusief zwangerschapsgerelateerd verzuim) is in 2020 teruggebracht 
van 9,1% naar 6,9%. Ondanks dit feit is in de tweede helft van 2020 het ziekteverzuim 
behoorlijk gestegen (vooral het langdurig verzuim). De school heeft een externe arbodienst. 
Aandacht voor verzuim is een continue proces. De schoolleiding heeft een belangrijke taak 
in preventie, begeleiding tijdens ziekte en aandacht voor een goed re-integratieproces. 

 

 

 
 
Het gemiddelde ziekteverzuimpercentage in 2020 was 6,2% exclusief zwangerschappen. 
Het ziekteverzuimpercentage ligt in 2020 lager dan het jaar daarvoor, ondanks hoger 
verzuim in de tweede helft van 2020. 
 

3.3 Medewerkersbeleving  

In 2018/2019 heeft de school een medewerkerstevredenheidsonderzoek gehouden. De 
resultaten van dit MTO scoorden op de thema’s werkdruk, communicatie en directie 
onvoldoende. Er is een klankbordgroep ingesteld om te komen tot verbetervoorstellen met 
als doelstelling bij een volgend medewerkerstevredenheidsonderzoek tot een positievere 
score te komen. 

In januari 2021 is er opnieuw een MTO uitgezet om te onderzoeken of de ingezette 
verbeterpunten ten aanzien van het vorige onderzoek tot verbetering heeft geleid. 

Hierbij zijn dezelfde thema’s bevraagd als in de enquête in 2018/2019 en is de respons 
lager dan de vorige meeting (2021 69% en was in 2018 73%). 

 
3.3.1 Uitkomst huidige MTO 

De algemene tevredenheid van medewerkers heeft een score van 8, deze score is gelijk aan 
de score van de landelijke benchmark VO en in vergelijking met 2019 (7,7) is de score 
hoger. Deze score is belangrijk omdat de stelling is voorgelegd “Alles bij elkaar genomen 
ben ik tevreden met mijn werk” en geeft in algemene zin de tevredenheid van de 
medewerkers aan over hun werk bij ons op school. 
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3.3.2 Conclusie 

De resultaten van het onderzoek laten zien dat een aantal thema’s waarop is ingezet tot 
verbetering hebben geleid, dit zijn de thema’s Persoonlijke ontwikkeling, Werkdruk en 
communicatie. Het thema werkdruk scoort hoger dan de vorige meting en ook hoger dan de 
benchmark VO. De helft of meer van de medewerkers is niet tevreden over de mentale 
belasting van het werk, de gevolgen van de wisselingen in het team en het gebrek aan tijd 
om werk voor te bereiden/zorgleerlingen te begeleiden. 

Het thema Directie heeft niet tot een hogere score geleid. We kunnen concluderen dat de 
thema’s Directie en Communicatie de knelpunten vormen binnen onze school. 

 

3.4 Professionalisering 
 

De inspectie constateert in het vierjaarlijks onderzoek in 2019 dat op initiatief van het 
bestuur een cultuuromslag in de school in gang is gezet. Professioneel handelen heeft meer 
aandacht gekregen en dat proces heeft in de praktijk ook daadwerkelijk gestalte gekregen. 
De inspectie is van mening dat het team zich doel- en resultaatgericht wil inzetten voor de 
leerling. Men durft elkaar aan te spreken op gemaakte afspraken en probeert waar mogelijk 
ook samen successen te vieren. Het tonen van oprechte belangstelling en waardering voor 
elkaars functioneren wordt gezien als een belangrijke sleutel om de omslag succesvol te 
voltooien. 
 
• Door de collectieve professionalisering (elke donderdagmiddag) ontstaat een duidelijke, 

rustige, vaste weekstructuur. Dit zorgt voor meer adem-, regel- en overlegruimte op de 
vergadermiddag en minder lesuitval. De invulling van de professionaliseringstijd is in 
overleg met de leidinggevende ingevuld. Belangrijk is dat we toe willen naar maatwerk 
op het gebied van professionalisering. 

• Elke docent heeft met zijn leidinggevende een gesprek gevoerd en aangegeven waarop 
hij of zij zich binnen de speerpunten van het schoolplan en vakwerkplan samen met 
collega’s wil professionaliseren. Op basis van deze professionaliseringsbehoeften zijn de 
themagroepen geformeerd. 

• Per themagroep dienen de doelen van de professionalisering te worden beschreven en 
uitgezet in de tijd, zodat ze achteraf kunnen worden geëvalueerd. Als leergemeenschap 
willen we uiteindelijk van elkaar leren en onze gezamenlijke kennis uitbreiden en 
verdiepen. Vanuit de taskforce “online onderwijs” is er een programma digitale 
vaardigheden dat met name door de vier digi-coaches is uitgevoerd en begeleid met af 
en toe inhuur van externe expertise. Te denken valt aan training Lessonup, Teams, Som 
today, Som connect. 

• Om passend onderwijs te kunnen bieden moeten docenten kunnen inspelen op de 
diverse ondersteuningsbehoeften van de leerlingen. Om dit te realiseren is een aantal 
activiteiten ondernomen: docenten kunnen de begeleider passend onderwijs om advies 
vragen en mentoren worden begeleid in het gebruik van het groepsplan door de intern 
begeleider en de begeleider passend onderwijs. Er zijn ook diverse scholingen geweest 
over omgaan met leefstijl, mentortraining, ouderbetrokkenheid en omgaan met 
agressie. 

• Het onderwijscafé, waarbij aan de hand van stellingen over diverse onderwijsthema’s 
wordt gesproken, welke eerder door een aantal docenten werd georganiseerd, heeft 
vanwege corona in 2020 niet plaatsgevonden. 
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• Professionalisering, opleiding en ontwikkeling. Het nieuwe schooljaar 2020-2021 is 
gestart met 15 nieuwe collega’s, waaronder veel startende docenten. Er is extra 
capaciteit beschikbaar gemaakt in de formatie om de begeleiding van startende 
docenten tijdens lestijd te verbeteren. Er wordt veel tijd en geld geïnvesteerd in 
professionele ontwikkeling. Dit is niet terug te vinden in een specifieke post in de 
jaarcijfers. Het uit zich in opleidingen en personeelskosten, omdat er studieverlof 
afgesproken is, alsmede ontwikkeltijd, coaching en begeleiding (BPO). Niet alleen in de 
bevoegdheden van docenten, ook in hun handelingsrepertoire om daadwerkelijk in staat 
te zijn passend en uitdagend onderwijs te bieden. 
 

3.5 Arbeidsmarkt en opleidingsschool  
 

Het voortgezet onderwijs in de randstad heeft te maken met een lerarentekort. Voor aanpak 
van het lerarentekort hebben we een samenwerking met de VO-besturen en Hogescholen in 
ROSA-verband (ROSA = Regionale Opleidingsschool Amstelland). Panta Rhei is hiermee een 
erkende opleidingsschool. We hebben met de betrokken besturen en opleidingen een 
projectsubsidie ontvangen van OCW voor een regionale aanpak van het personeelstekort. 
De verduurzaming van de opleidingsstructuur en de opleidingsschool binnen Panta Rhei 
heeft vorm gekregen door het aanstellen van coaches, een opleidingscoördinator, voldoende 
werkplekbegeleiders en het inhuren van extra capaciteit ten behoeve van supervisie 
waardoor we beter in staat zijn om studenten en startende docenten te begeleiden en aan 
ons te binden. 
 

3.6 Strategisch personeelsbeleid   
 

In het schoolplan 2018-2021 is een aantal concrete strategische doelen geformuleerd m.b.t. 
• ziekteverzuim (is hierboven besproken) 
• ontwikkeling van kennis en kunde; professionalisering ( is hier boven besproken) 
• eenduidige en faciliterend leiderschap met ruimte voor professioneel handelen 
• efficiënte HR-processen die het personeel, en daarmee het onderwijsproces, faciliteren 
• optimale opleidingsstructuur (opleidingsschool is hierboven besproken) 
 
Eenduidige en faciliterend leiderschap met ruimte voor professioneel handelen  
Er is in 2019/2020 wel een start meegemaakt d.m.v. teambuilding, en een strategiemiddag 
in augustus, maar door corona heeft dat in 2020 geen vervolg gekregen. 

De efficiënte HR-processen die het personeel, en daarmee het onderwijsproces, 
faciliteren 
Aan het begin van het schooljaar wordt met alle medewerkers een startgesprek gevoerd. 
Aan het einde van het schooljaar wordt dit gevolgd door een functioneringsgesprek. 
Uiteraard begint sturing op goede onderwijskwaliteit bij het vastleggen van heldere 
verwachtingen en het gezamenlijk afstemmen van individuele- en groepsdoelstellingen. Dit 
is voor medewerkers richtinggevend en geeft sturing. Het voeren en vastleggen van de 
startgesprekken is daarom een belangrijke prioriteit. Ook wordt er door de schoolleiding 
gestuurd op het operationaliseren van de team- en vakontwikkelplannen en is dit onderwerp 
van gesprek in het MT. Bij Panta Rhei werken mensen die hun eigen kwaliteiten en 
vaardigheden kennen en ontwikkelen, daarin (h)erkend, ondersteund en daar waar nodig 
ook gestuurd worden door hun leidinggevende. 
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3.7 Werkdruk 
 

Werkdruk wordt in het onderwijs hoger ervaren dan in een aantal andere sectoren zoals de 
zakelijke dienstverlening en overheid. De bekende oorzaken van een te hoog ervaren 
werkdruk is de belasting van niet-lesgevende taken op de docenten, de beperkte 
mogelijkheden om de werkzaamheden te plannen en vorm te geven en de fysieke, mentale 
en emotionele belasting van het werk. 
  
In september 2019 is gestart met een nieuw taakbeleid en lessentabel. Op 
donderdagmiddag wordt er na 15.10 uur geen les meer gegeven en is de rest van de 
middag gereserveerd voor collectieve professionalisering voor docenten. 
 
Het MTO van begin 2021 levert op dit thema geen verbetering op t.o.v. 2019. ( score was 
5.3 in is nu 6.6. (benchmark 6.1) We blijven hier aan werken. 
 

3.8 Uitkeringen na uitdiensttreding  
 

Beleid inzake beheersing uitkeringen na vertrek verdient door personele wisselingen extra 
aandacht in 2020. Immers werknemers in het voortgezet onderwijs die werkloos worden, 
krijgen doorgaans een WW-uitkering met een bovenwettelijke aanvulling. Deze 
bovenwettelijke werkloosheidsuitkering is geregeld in de Werkloosheidsregeling 
Onderwijspersoneel Voortgezet Onderwijs, de WOVO. Als werkgever in het onderwijs 
betalen wij deze uitkeringen voor een deel zelf en is Panta Rhei verantwoordelijk voor de re-
integratie van oud-medewerkers met een (bovenwettelijke) werkloosheidsuitkering. Om te 
voorkomen dat er onnodig veel geld gereserveerd moet worden voor uitkeringskosten, 
proberen vanaf het moment van indiensttreding de WW-instroom zoveel mogelijk te 
beperken. Oud-medewerkers die aanspraak maken op een WW-uitkering worden periodiek 
gemonitord. Panta Rhei heeft een externe partij gecontracteerd om actieve begeleiding en 
bemiddeling aan te bieden. 
 

3.9 Privacy / AVG / ICT  
 

De taken van functionaris gegevensbescherming (FG) van Panta Rhei, worden in 2021 
overgedragen ivm pensionering van de huidige functionaris. Panta Rhei is bezig met het 
inrichten van een verwerkingsregister, dat verder blijvend zal worden onderhouden. En er 
zijn verwerkersovereenkomsten afgesloten met de verwerkers van gegevens. Dit is zoveel 
mogelijk gebaseerd op het Privacy convenant Onderwijs. Werken aan voorlichting en 
bewustwording met betrekking tot privacy op school blijft een belangrijk aandachtspunt; te 
beginnen in het managementteam en vervolgens dient hiervoor aandacht besteed te 
worden in de reguliere teamoverleggen met medewerkers. Ten aanzien van de inrichting 
van de ICT werkt Panta Rhei met een eigen ICT-ondersteuning en laat zich verder door 
externen hierin ondersteunen. Er wordt gebruik gemaakt van het leerling volg- en 
administratiesysteem Somtoday, het roosterprogramma Zermelo en het financieel- en 
personeelsinformatiesysteem van AFAS. Er wordt tevens gewerkt met Office365. 
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3.10 Huisvesting 

3.10.1 Duurzaamheid 
 
Het schoolgebouw is in het kader van de verduurzaming van gebouwen voorzien van 
ongeveer 1.000 m² zonnecellen. In 2020 heeft de school via de gemeente onderzocht welk 
energielabel de gebouwen hebben. De school voldoet aan het energielabel A. Naast het 
vaststellen van het label is ok een scan uitgevoerd welke energiebesparende maatregelen 
genomen kunnen worden om te komen tot een hogere mate van verduurzaming. 
Maatregelen die een kortere terugverdientijd dan vijf jaar hebben, zijn niet aan de orde.   

Er is een wens om de klimaatbeheersing voor de lokalen en de werkruimtes van de 
zuidkant van het gebouw Pandora 1 verder te verbeteren.  

 
  

3.10.2  Gebouwonderhoud 
 

In 2020 zijn voornamelijk reguliere onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Er is een 
Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) met een looptijd van 20 jaar. In het volgende plan wordt 
deze aangepast naar een looptijd van 30 jaar. Het Integraal Huisvestingsplan (IHP) van de 
gemeente Amstelveen is in het najaar van 2020 door de gemeente vastgesteld. In 2021 zal 
het MJOP weer herzien worden. 
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4 Financiën  
 

4.1 Financieel resultaat 

Het financieel resultaat over 2020 bedraagt €72.633 nadelig (2019: €598.417 voordelig). Ten 
opzichte van de begroting 2020 is het werkelijke resultaat €118.524 hoger dan begroot.  

 
De exploitatie is in 2020 beïnvloed door: 

Baten (+423k): 

- Een verschuiving van de ontvangen gelden vanuit het samenwerkingsverband; deze 
waren begroot onder de overige overheidsbijdragen maar worden ontvangen onder 
de Rijksbijdragen OCW. Deze baten zijn 155k hoger dan de begroting uitgekomen 
door een nabetaling vanuit het Samenwerkingsverband. 

- Een verschuiving van de gelden vanuit Sterk Techniek; deze waren begroot onder de 
Rijksbijdrage OCW ad. 275k maar vallen onder de overige baten en zijn 3k lager 
uitgevallen dan verwacht. 

- De lumpsum is 85k lager dan begroot uitgevallen doordat er minder reguliere 
leerlingen zijn ingestroomd dan verwacht. Hier staat echter een stijging van de 
bekostiging voor nieuwkomers tegenover van 201k. Per saldo een positief verschil 
van 116k. 

- In de begroting is aan de baten kant geen rekening gehouden met de collectieve en 
individuele uitkeringskosten ad. 78k. Deze zijn in mindering gebracht op de 
Rijksbijdrage OCW. 

- De overige baten zijn 461k hoger dan begroot door de eerder genoemde 
verschuiving van de Sterk Techniek gelden en doordat er in de begroting geen 
rekening is gehouden met de inkomsten vanuit het Wellant College. Daarnaast zijn 
ook de ouderbijdragen zeer conservatief opgenomen in de begroting. Tezamen 
resulteert dit in hogere overige baten van 233k. 

Lasten (+297k): 

- De personele lasten zijn 172k hoger dan begroot door een hogere bijdrage aan het 
risicofonds (+154k) en hogere personele lasten doordat de beoogde daling van 
kosten met betrekking tot het OOP niet is gerealiseerd (+209k), daar tegenover 
staan besparingen op het gebied van Arbokosten (-61k), extern ingehuurd personeel 
(-25k) en een formulefout in de begroting waarbij baten als kosten zijn meegenomen 
(-105k). 

Rijksbijdrage OCW 8.986              7.075              1.911              9.554              
Overige overheidsbijdragen en -subsidies 29                    1.978              -1.949             46                    
Overige baten 545                 84                    461                 159                 
Totaal baten 9.560              9.137              423                 9.759              
Personeelslasten 7.005              6.833              172                 6.938              
Afschrijvingen 757                 393                 364                 374                 
Huisvestingslasten 683                 680                 3                      686                 
Overige instellingskosten 1.180              1.423              -243                1.164              
Totaal lasten 9.625              9.328              297                 9.161              
Financiële baten en lasten -7                    -                  -7                    -                  
Exploitatieresultaat -72                  -191                119                 598                 

Exploitatie kalenderjaar 2020 (x € 1.000)
Realisatie 

2020
Begroting 

2020

Verschil 
realisatie vs. 

begroting

Realisatie 
2019
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- De afschrijvingen zijn 364k hoger uitgekomen dan de begroting als gevolg van de 
schattingswijziging die heeft plaatsgevonden. Per 1 januari 2020 zijn de activa-
categorieën 'inventaris' en 'ICT' herzien waarbij de afschrijvingstermijn van 
inventaris van 10 jaar naar 5 jaar is gegaan en van ICT van 5 jaar naar 3 jaar. Er 
heeft een eenmalige extra afschrijving plaatsgevonden van 382.761 euro (272.698 
voor inventaris en 110.064 euro voor ICT). 

- Bij de huisvestingslasten zien we enkele verschuivingen waarbij de huurlasten lager 
zijn dan begroot doordat er naar aanleiding van Covid-19 minder gebruik is gemaakt 
van de naastgelegen sporthal (-22k). Ook de kosten voor G/W/L zijn lager dan 
begroot (-14k). Daar tegenover staan echter weer gestegen onderhoudslasten van 
40k. 

- De overige instellingslasten zijn 243k lager uitgekomen dan de begroting en dit 
wordt met name veroorzaakt door lagere kosten voor softwarelicenties en 
systeembeheer (-140k), lagere kosten voor kopiëren en kantoorbenodigdheden (-
35k), lagere kosten met betrekking tot de ISK leerlingen (-31k), lagere kosten voor 
de boekenpakketten (-58k), lagere kosten voor werving & PR (-23k) en tot slot is er 
24k minder uitgegeven aan onderwijskwaliteit dan begroot. Daar tegenover staan de 
kosten van de penvoerder voor Sterk Techniek Onderwijs ad 72k waarvan de baten 
onder de ‘overige baten’ zijn opgenomen. 

 
4.2 Financiële positie 

De vermogenspositie van Panta Rhei is per 31 december 2020 gezond. De algemene 
reserve uit 2019 was gevormd vanuit de convenantsgelden om werkdrukverlichtende 
maatregelen uit te financieren. Deze zijn gedurende 2020 geheel ingezet in overleg met de 
MR.  

Onderstaande tabel geeft een weergave van het eigen vermogen ultimo 2020 in vergelijking 
met 2019.   

Eigen vermogen per ultimo (x € 1.000) 2020 2019 

Algemene reserve  2.535 2.498 
Bestemmingsreserves publiek    -                        110 
Totaal 2.535 2.608 

 
Activa 
De waarde van de materiële vaste activa bedraagt €1,09 miljoen (2019: €1,64 miljoen). Er 
is voor 210k geïnvesteerd en voor 757k afgeschreven. De investeringen betreffen met name 
onderwijskundige apparatuur ten behoeve van Sterk Techniek Onderwijs en ICT. 
 
Voorzieningen 
De voorziening voor WW-verplichtingen betreft een voorziening voor de toekomstige WW-
verplichtingen van de huidige medewerkers in de WW. 

Personeelsvoorziening per ultimo (x € 1.000) 2020 2019 

Spaarverlof 329 282 

Jubileum 39 42 

WW-verplichtingen 48 101 

Totaal 416 425 
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Aan de onderhoudsvoorziening is in 2020 142k gedoteerd en 34k onttrokken voor kosten van 
groot onderhoud. 

Onderhoudsvoorziening per ultimo (x € 1.000) 2020 2019 

Groot onderhoud 2.110 2.061 
 
Doelsubsidies 
De nog te besteden subsidies, opgenomen onder de balanspost kortlopende schulden, 
bestaan met name uit vooruit ontvangen bekostiging met betrekking tot Sterk Techniek 
Onderwijs en het technisch vmbo. Ook de reeds ontvangen subsidie voor het inhaal- en 
ondersteuningsprogramma is opgenomen onder de nog te besteden subsidies.  
 

Doelsubsidies (x € 1.000) 2020 2019 
Sterk Techniek Onderwijs  304 -  
Technisch VBMO 82 144 
Inhaal- en ondersteuningsprogramma 
Overig 

98 
9 

-  
9  

Totaal 493 153 
 
Kasstromen en financieringsbehoefte 
De kasstromen uit operationele activiteiten zijn € 1,3 miljoen positief. De kasstromen uit 
investeringsactiviteiten € 0,2 miljoen negatief. Per saldo resteert een kasstroom over 2020 
van € 1,1 miljoen positief. De financieringsbehoefte bedroeg in 2020 € 0. 

 
4.3 Financiële kengetallen  

Panta Rhei hanteert de financiële kengetallen die de onderwijsinspectie hanteert in haar 
financieel toezichtkader. 

Kengetal Omschrijving 2020 2019 Signalerings- waarden 

Solvabiliteit 2 (Eigen vermogen + voorzieningen)/totaal 
vermogen 71% 77% < 30% 

Liquiditeit  Vlottende activa/kort vreemd vermogen 
(current ratio)    2,90    3,11  < 0,75 

Rentabiliteit Exploitatieresultaat/totale baten   -0,01    0,06  
3-jarig: < 0 

2-jarig: < -0,05 
1-jarig: < -0,10 

          

Huisvestingsratio (Huisvestingslasten + afschrijvingen 
gebouwen en terreinen)/totale lasten    0,08    0,08  > 0,10 

Weerstandsvermogen Eigen vermogen/totale baten    0,27    0,27  < 0,05 

Normatief publiek 
eigen vermogen 

(0,5 * aanschafwaarde gebouwen * 1,27) + 
(boekwaarde resterende materiële vaste 
activa) + (omvangafhankelijke rekenfactor 
* totale baten). 

   1,69  2,89 > 1,00 
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Solvabiliteit 
De solvabiliteit geeft aan in hoeverre op de langere termijn voldaan kan worden aan 
financiële verplichtingen. Met het oog op de kredietwaardigheid van een onderwijsinstelling, 
is het wenselijk dat het eigen vermogen toereikend is om de normale financiële risico’s op 
te vangen zonder dat direct extra financieringskosten ontstaan. De onderwijsinspectie 
hanteert een ondergrens van 30%. Voor Panta Rhei is dit kengetal 71% (2019: 77%), ruim 
boven de signaleringsgrens. Panta Rhei heeft geen langlopende schulden; de verplichtingen 
bestaan met name uit voorzieningen voor personeel en verplichtingen op korte termijn. 

Liquiditeit 
De liquiditeit geeft aan in hoeverre aan de (kort)lopende betalingsverplichtingen kan worden 
voldaan. De liquiditeitspositie ligt met 2,90 (2019: 3,11) boven de signaleringsgrens van 
0,75.  

Rentabiliteit 
De rentabiliteit geeft het resultaat weer van het budgetbeheer: de mate waarin inkomsten 
en uitgaven met elkaar in evenwicht zijn, uitgedrukt in een percentage van de totale baten. 
Panta Rhei streeft in principe naar een structureel evenwicht in haar budgetbeheer, 
waardoor de rentabiliteit structureel rond nul moet uitkomen. Per 31-12-2020 is de 
rentabiliteit -0,01 (2019: 0,06). 

Huisvestingsratio 
De berekening van de huisvestingsratio laat zien in welke mate er sprake is van mogelijk 
hoge huisvestingslasten in relatie tot de totale instellingslasten. Hoge lasten voor 
huisvesting kan in potentie ten koste gaan van de ontwikkeling van formatie en het primaire 
onderwijsproces, doordat er extra bezuinigd moet worden op de inzet van personeel. 

De huisvestingsratio bedraagt per 31 december 2020 0,08 (2019: 0,08). Deze ratio valt 
hiermee nog onder de signaleringsgrens. 

Weerstandsvermogen  
Naast de reguliere OCW-kengetallen volgt Panta Rhei de ontwikkeling van het vermogen 
ook aan de hand van het weerstandsvermogen. Het weerstandsvermogen is een indicator 
voor de hoogte van de reservepositie ten opzichte van de baten. Door het ministerie van 
OCW en de VO-raad zijn 10% en 40% aangehouden als signaleringsgrenzen. Bij Panta Rhei 
past het weerstandsvermogen met 27% (2019: 27%) binnen deze grenzen. Panta Rhei 
heeft als doel haar vermogenspositie gecontroleerd en doelmatig in te zetten voor 
onderwijsontwikkeling en werkdrukverlichting. 

Normatief publiek eigen vermogen 
Vanaf verslagjaar 2020 moeten besturen zich over de hoogte van de reserves 
verantwoorden in het jaarverslag. Dit gebeurt aan de hand van de signaleringwaarde. Het 
betreft overigens alleen de publieke reserves, de private reserves worden buiten 
beschouwing gelaten. De reserves van Panta Rhei vallen met 1,69 boven de 
signaleringswaarde van 1,00. Omdat Panta Rhei te maken heeft met dalende 
leerlingaantallen zal het eigen vermogen de komende jaren worden ingezet om de school 
weer aantrekkelijk te maken door uitdagend onderwijs aan te bieden en een kwaliteitsslag 
door te voeren binnen de organisatie. Daarnaast zullen er middelen vrij worden gemaakt 
ten behoeve van de positionering van de school. 
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4.4 Vmbo-techniek 

In de aanloopfase van het Sterk Techniekonderwijs hebben de scholen in schooljaar 2018-
2019 geld ontvangen om een inhaalslag te maken binnen het techniek onderwijs. Er is 
€266k ontvangen aan aanvullende bekostiging voor het technisch vmbo. Hiervan is 
inmiddels 184k uitgegeven aan de volgende zaken: 
 

 2020 2019 
 

Afschrijvingslasten 
Uren t.b.v. project 
Klein inventaris 
Leermiddelen 
Overige kosten 

47 
12 

2 
1 

-  

-  
91 
15 
10 

5 
 62 121 

 
4.5 Sterk Techniek Onderwijs 

De subsidietoezegging voor het project Sterk Techniek Amstelland voor de periode 2020-
2023 is eind december 2019 verleend. Het doel is om samen met collega-scholen in het VO, 
PO, MBO en bedrijfsleven meer leerlingen te interesseren voor een technische richting en 
om het technische onderwijs te versterken. Zowel qua instroom, doorstroom als uitstroom 
naar technologische beroepen. Het verbreden, opscholen en duurzaam versterken van de 
techniekteams alsook het actualiseren en versterken van de techniekopleidingen met een 
daarmee passende techniek infrastructuur. 
Daarmee willen we ook de aantrekkingskracht van onze mavo+ vergroten en door het 
invoeren van het vak technologie & toepassing meer leerlingen interesseren voor 
technologie. In het projectplan voor Amstelland, waarvan Panta Rhei de penvoeder is, is 
verwoord hoe wij samen met andere scholen uit de regio en het bedrijfsleven en de 
gemeenten in Amstelland in een nauwe samenwerking met het basisonderwijs, het 
vervolgonderwijs en stagebedrijven deze ambitie deze vier jaar van de projectperiode 
uitvoeren. We gaan activiteiten ontplooien met betrekking tot: 

• Bewustwording en beleving van techniek, waarbij we starten bij de 
basisschoolleerlingen. 

• Profilering met geactualiseerd en aantrekkelijk techniekonderwijs in het VO. 
• Technische talenten van jongeren herkennen en weten te ontwikkelen in de 

onderbouw door middel van het vak technologie & toepassing. 
• Vakbekwame docenten en gebruik maken van de infrastructuur ook buiten de 

eigen school  
• Samenwerken met beroepsonderwijs en bedrijfsleven. 

 
De volgende activiteiten geven een indruk van de activiteiten uit het plan; 

• De techniek-driedaagse 
• Vmbo on stage: bedrijven presenteren zich als stageplek 
• Technieklessen voor basisscholen,  
• Invoering van het vak technologie en toepassing op scholen 
• Het ontwikkelen van leerroutes naar mbo 
• Docentenstages, techniektours, cursussen, trainingen voor docenten en deze 

koppelen aan het bedrijfsleven om zo kennis te gaan ontwikkelen, vernieuwen 
opleidingscurricula 

• Aanschaf van moderne technische apparatuur.  
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Voor Panta Rhei, als deelnemende school, zijn ondanks alle Covid-19 beperkingen in 2020 
de volgende resultaten geboekt: 

• Het aanbieden van keuzevakken voor het profiel Techniek in praktijk situaties 
• Is er gewerkt aan de ontwikkeling van het onderwijs curriculum 
• Invoering van het vak T&T  

 
De kosten die gedurende 2020 zijn gemaakt, voor zowel de penvoerder als Panta Rhei als 
deelnemende school, zijn als volgt weer te geven: 
 

 Penvoerder Panta Rhei 
 

Personele inzet 
Materiele kosten 
Afschrijvingslasten 

-  
72 

-  

204 
65 

4 
 72  273 

 
 
4.6 Verantwoording besteding middelen prestatiebox 

In het verslagjaar 2020 is een bedrag van €212.102 ontvangen aan gelden voor de ambities 
uit de Prestatiebox. Panta Rhei zet deze middelen, conform de zeven ambities onder andere 
in bij de ondersteuning van docenten in de klas door extra onderwijsassistenten. Daarnaast 
zijn de gelden gebruikt voor de verdere professionalisering en deskundigheidsbevordering 
van docenten en om te komen tot uitdagender onderwijs en een bredere vorming van de 
leerlingen. Hieronder een selectie van de enkele acties die mede door deze gelden mogelijk 
zijn gemaakt: 
 
Ambitie 3. Brede vorming voor alle leerlingen 
In februari 2020 hadden de leerlingen van leerjaar 3 een projectweek met als thema ‘De 
Wereld’. Bij verschillende vakken kregen ze praktische opdrachten met als einddoel: het 
ontwerpen van een eigen land. Met onderdelen als sport, toerisme, de indeling van het land, 
een stad en een natuurreservaat, muntgeld en voeding kwamen diverse aspecten onder de 
aandacht. Bij Nederlands schreven de leerlingen artikelen voor een zelfgemaakte krant over 
hun land.  
 
Tijdens de projectweek voor de onderbouw heeft klas 1 de hele week les over het thema 
‘Omgaan met elkaar’ gehad. Zo waren er veel opdrachten waarbij werd samengewerkt, 
zoals met zijn zessen een tekening maken en met een groepje een poster maken die 
waarschuwt voor de gevaren van social media. Ook bij het onderdeel bamboebouw in de 
sporthal draaide alles om samenwerken. In groepjes maakten de leerlingen een zo groot 
mogelijke piramidevorm van bamboe stokjes, die zij met elastieken aan elkaar bevestigden. 
Dit onderdeel zorgde voor veel fanatisme en resulteerde in de mooiste creaties! 
 
De tweedeklassers hielden zich bezig met het thema ‘Ik + jij = wij’. Een greep uit de 
onderwerpen: ‘waar ligt jouw grens’, ‘begrijp me goed’, ‘Let’s talk’ en ‘verhalen voor onder 
je kussen’. Er was tevens een Lovebuzz spel over liefde en relaties. 
 
Ambitie 4. Partnerschap in de regio 
In januari 2020 hebben verschillende Amstelveense ondernemers meegeholpen bij een 
brainstorm van onze tweede- en derdejaars mavo-leerlingen in het kader van het project 
Day for Change. Bij dit project zetten de leerlingen een echte mini-onderneming op. De 
winst gaan naar het goede doel. De leerlingen gingen in groepjes aan de slag om zoveel 
mogelijk ideeën te bedenken voor hun eigen mini-onderneming, daarbij geholpen door de 
ondernemers. De uitkomst was vaak verrassend en creatief. De ondernemingsplannen 
liepen uiteen van het omsmelten van oude kaarsen tot nieuwe, het doen van boodschappen 
voor ouderen, het wassen van auto’s, het bakken en verkopen van koekjes en het versieren 
van T-shirts tot het organiseren van een voetbaltoernooi, FIFA-toernooi voor leraren, 
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sportmiddag voor basisschoolleerlingen, bingomiddag voor ouderen of een paaslunch voor 
de docenten van Panta Rhei. Alle groepjes kregen het gevraagde krediet (en soms zelf 
meer) en extra tips. 
 
In oktober 2020 heeft Panta Rhei het Amstelveense Sportakkoord ondertekend. De 48 
organisaties die zich aan het Sportakkoord verbinden gaan samen werken aan een groter 
sportaanbod in Amstelveen, voor alle inwoners. De ambitie van het Amstelveense 
Sportakkoord is ‘Een leven lang optimaal en passend sport en bewegen voor alle 
Amstelveners mogelijk maken.’ Hiertoe worden acht projecten gestart die zich richten op 
verschillende doelgroepen. Lokale partners uit sport, zorg, welzijn, onderwijs en 
bedrijfsleven stemmen af welke thema’s zij in de gemeente willen oppakken en hoe ze dat 
organiseren. Zo zet het Sportakkoord mensen en organisaties aan tot nieuwe lokale 
samenwerking. 
 
Ambitie 5. Scholen als lerende organisaties 
Panta Rhei is de laatste jaren bezig met de vernieuwing van het onderwijsaanbod. De 
beroepsgerichte examens in het vmbo zijn vernieuwd en daarnaast heeft Panta Rhei 
gewerkt aan een volwaardige mavo-opleiding (met uitstekende examenresultaten). We 
vinden het daarbij erg belangrijk dat leerlingen échte opdrachten aangeboden krijgen. Dat 
doen we door bedrijven en andere instanties bij ons onderwijs te betrekken, want leerlingen 
leren het meeste van opdrachten die ze zo realistisch mogelijk zijn en die aansluiten bij de 
latere mogelijke beroepspraktijk. 
 
 
4.7 Treasurybeleid 

De regelgeving van de minister van OCW, vastgelegd in de Regeling beleggen, lenen en 
derivaten OCW 2016 (Staatscourant nr. 30576 van 15 juni 2016) bepalen de kaders 
waarbinnen het treasurybeleid wordt uitgevoerd. Deze kaders zijn opgenomen in het 
treasurystatuut van Panta Rhei. Het treasurystatuut is vastgesteld door het college van 
bestuur en goedgekeurd door de raad van toezicht. 

In dit statuut wordt beschreven welke treasurytaken en -verantwoordelijkheden van 
toepassing zijn. Tevens worden de beleidskaders vastgelegd voor diegenen die bij deze 
taken en verantwoordelijkheden betrokken zijn. In het jaarverslag wordt verantwoording 
afgelegd over het gevoerde treasurybeleid en -beheer. 

Gedurende 2020 staan de middelen die niet direct nodig zijn op spaarrekeningen bij de 
Rabobank en de ING. Alle spaartegoeden zijn vrij opneembaar. Begin 2021 is Panta Rhei 
overgegaan op schatkistbankieren. De initiële overweging om over te gaan op 
schatkistbankieren is ontstaan in de laatste maanden van 2020 toen de negatieve rente op 
spaarrekeningen begon te spelen. 

Panta Rhei maakt verder bij de uitvoering van haar activiteiten gebruik van financiële 
instrumenten die in de balans zijn opgenomen zoals debiteuren, overige vorderingen, 
liquide middelen, crediteuren en overige schulden. Dit kan tot krediet-, rente-, kasstroom- 
en liquiditeitsrisico’s leiden. Om deze risico’s te beheersen en te beperken heeft Panta Rhei 
procedures en gedragslijnen (waaronder een treasurystatuut) opgesteld. 

Kredietrisico 
Panta Rhei loopt kredietrisico over vorderingen en liquide middelen. Het kredietrisico op 
vorderingen wordt als beperkt ingeschat door een grote spreiding van de vorderingen op 
debiteuren, waarbij significante vorderingen betrekking hebben op het 
samenwerkingsverband en VO-scholen uit de regio. Deze vorderingen hebben een zeer laag 
risico op oninbaarheid. De liquide middelen hebben een laag kredietrisico en voldoen aan de 
eisen van de Regeling Belenen en Beleggen. 
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Renterisico 
Panta Rhei heeft per 31 december 2020 geen leningen opgenomen en loopt uit dien hoofde 
op dat onderdeel geen risico.  

Kasstroom- en liquiditeitsrisico 
Kasstroomrisico is het risico dat toekomstige kasstromen, verbonden aan een monetair 
financieel instrument in omvang zullen fluctueren. Panta Rhei heeft te maken met 
periodieke bevoorschotting door het Ministerie van OCW. Het kasstroomrisico en 
liquiditeitsrisico wordt beperkt geacht door de spreiding van de betalingen in relatie tot de 
inkomsten. De banktegoeden zijn direct opeisbaar. 

Prijsrisico 
Panta Rhei loopt geen specifieke prijsrisico’s. 

 
4.8 Inhaal- en ondersteuningsprogramma 

Scholen en instellingen uit basisonderwijs, speciaal onderwijs, speciaal basisonderwijs, 
voortgezet onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs, mbo en volwasseneneducatie kunnen 
subsidie aanvragen om leerlingen en studenten extra ondersteuning te bieden vanwege 
leer- en ontwikkelachterstanden of studievertraging. Het gaat om achterstanden 
veroorzaakt door de coronacrisis. 

Het inhalen van de achterstanden kan bijvoorbeeld in de vorm van extra onderwijsuren 
naast de gewone lesuren. Of door het organiseren van programma’s in de zomervakantie, in 
de weekenden of in de herfstvakantie. 

Panta Rhei heeft in totaal € 117.000 ontvangen ten behoeve van het programma. Hiervan is 
gedurende 2020 reeds 19k besteed aan de inhuur van zogenoemde ‘onderwijshelden’ die 
ondersteunen bij de lessen door middel van extra begeleiding en bijles. De resterende 98k 
wordt in 2021 ingezet en zal voornamelijk gebruikt worden voor aanvullende bijlessen, 
trainingen en inhuur van externe docenten. 
 

4.9 Convenantsmiddelen 

In december 2019 heeft Panta Rhei € 109.866,64 euro ontvangen vanuit de ‘Regeling 
bijzondere en aanvullende bekostiging PO en VO 2019’. Het volledige bedrag is gedurende 
2020 ingezet ten behoeve van werkdrukverlaging in de vorm van lestijdreductie en 
professionaliseringsmogelijkheden. 
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5 Toekomst 
 

5.1 Toekomstige ontwikkelingen  
 

Panta Rhei wil zo lang mogelijk zelfstandig blijven om de doelgroep vmbo b-k-t onderwijs 
op maat te leveren. Daling in de ontwikkeling van leerlingenaantallen heeft echter gevolgen 
voor de organisatie. De daling van inkomsten noodzaakt tot efficiënte bedrijfsvoering en een 
betere positionering van de school. Daarom zullen we gaan onderzoeken of eer een 
mogelijkheid is om de samenwerking met andere scholen op het gebied van 
onderwijsondersteunende diensten en onderwijsontwikkelingen vorm te geven. 
Van belang daarbij is dat Panta Rhei een voorbereidende en oriënterende opleiding is 
waarbij leerlingen kunnen ontdekken waar hun talenten en affiniteit liggen. Het diploma 
vmbo geeft immers recht op toegang tot elke mbo-opleiding ongeacht het gekozen profiel of 
programma op het vmbo. Het uitgangspunt blijft dus dat leerlingen een goede 
loopbaanoriëntatie en talentontwikkeling krijgen aangeboden op Panta Rhei. 
 
We investeren in leerlingenwerving en positionering van Panta Rhei. Door een projectgroep 
van docenten onder leiding van een teamleider is hierin veel tijd en energie gestoken. Ook 
via social media wordt intensief contact opgenomen met potentiële leerlingen. Het 
versterken van de samenwerking met basisscholen en de zichtbaarheid van Panta Rhei in de 
regio is een belangrijk aandachtspunt voor de toekomst. We zetten in op het vergroten van 
hospitality en acquisitiekracht van alle medewerkers van Panta Rhei. 
 
De ambitie is om te starten met een mavo/havo-onderbouwklas. Er zijn goede 
doorstroomafspraken gemaakt met KKC over de overstap van onderbouw vmbo-t/h naar 
bovenbouw havo. Hierdoor hoeven leerlingen niet eerst de mavo af te ronden om door te 
kunnen stromen. Dit doorstroomperspectief moet de aantrekkelijkheid van de mavo bij 
Panta Rhei vergroten. Het uiteindelijke doel van de voorgenomen activiteiten is dat het 
aantal leerlingen van Panta Rhei structureel boven de kritische grens van 500 leerlingen 
blijft. 

Een sterke mavo/havo is voor Panta Rhei belangrijk om leerlingen met een basis- of 
kaderadvies de mogelijkheid te geven om intern door te stromen. Het is ons de afgelopen 
jaren zeer goed gelukt om de leerlingen aan het leren te krijgen en alles eruit te halen wat 
erin zit, waardoor meer dan 25% van de leerlingen met een hoger diploma Panta Rhei 
verlaat dan het oorspronkelijke advies waar ze mee binnen gekomen zijn. Dit is een sterk 
punt van de school. Panta Rhei blijkt in staat te zijn meer uit de leerling te halen dan 
verwacht. Dit is mede te danken aan de relatie en het vertrouwen dat de docenten hebben 
in hun leerling. Zij weten de leerling te motiveren. Een resultaat om trots op te zijn en 
vooral ook aan potentiële leerlingen en hun ouders te laten weten. 

Ontwikkelen van professioneel gedrag is ook één van de bestuurlijke speerpunten. 

Als schoolleiding zullen we meer faciliterend leiderschap moeten ontwikkelen. Daaronder 
verstaan we een grotere autonomie binnen heldere kaders, maar ook het vastleggen van 
verantwoordelijkheden, het maken van afspraken en elkaar daarop aanspreken. Daarbij is 
richtinggevend leiderschap van belang zodat we doelgericht en resultaatgericht werken. Het 
gaat hier over toekomstige ontwikkelingen. Er is in 2019/2020 wel en start meegemaakt 
d.m.v. teambuilding, en een strategiemiddag in augustus maar door corona heeft dat in 
2020 geen vervolg gekregen. 
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Samenwerking met andere scholen in het kader van Sterk Techniek Amstelland. Om de 
technische afdelingen sterker te maken, investeert het ministerie vanaf 2020 extra in 
techniek onderwijs. Er is een regionale samenwerking gevormd met scholen en bedrijven in 
de omgeving. Hiervoor is een projectplan opgesteld en is er in 2019 een subsidieaanvraag 
gedaan en toegekend. Panta Rhei is penvoeder van deze subsidie. 

Panta Rhei is een opleidingsschool voor toekomstige docenten als onderdeel van de 
Regionale Opleidingsschool Amstelland (ROSA). De school krijgt een gedeelte van de kosten 
die hiermee gemoeid zijn terug. 

De school moet op termijn blijven voldoen aan de eisen van de functiemix. Door de krimp 
en daarmee gepaard gaande verandering in de functiemix en het aantal docenten dat nog 
bezig is een bevoegdheid te halen wordt hier prudent mee omgegaan.  

In het kader van duurzaamheid staan er zonnepanelen op de daken van de school. De 
school krijgt een subsidie van 9 cent per opgewekte kWh. 

In 2018 is een Risico Inventarisatie Analyse uitgevoerd op de bestaande RI&E (Risico 
Inventarisatie & Evaluatie). De acties die daaruit voortkomen worden in 2020 en 2021 
opgevolgd. 

Leerlingen en medewerkers werken met Windows Office 365. Waardoor alle medewerkers 
en leerlingen werkplekonafhankelijk kunnen werken in de Office-applicaties. Overschakelen 
op online werken ten gevolge van de covid-19 epidemie, heeft het werken met deze 
applicatie en met name het beeldbellen versneld. Het vaste telefoonnetwerk is over op een 
Hosted Voice verbinding bij Vodafone. 

Ten slotte: de coronacrisis heeft vooralsnog geen financiële gevolgen op de korte termijn 
omdat de vastgestelde bekostiging doorloopt. In het kader van het NPO Nationaal 
Programma Onderwijs (NPO) worden er extra projectgelden beschikbaar gesteld voor 2021 
en 2022. Om de gevolgen van de crisis te bestrijden. Ten tijde van het schrijven van dit 
verslag is de inhoud van deze regeling nog niet bekend. 
 

5.2 Continuïteitsparagraaf  
 

De vermogenspositie is goed. De komende jaren kan nog een deel van dit vermogen ingezet 
worden in het onderwijs. De financiële kengetallen laten een financieel gezond beeld zien, 
ook in vergelijking met de signaleringsgrenzen die de Inspectie van het Onderwijs hanteert. 
De school laat ook in de meerjarenbegroting gezonde financiële kengetallen zien die binnen 
de richtlijnen van het ministerie blijven. Jaarlijks wordt de meerjarenbegroting geüpdatet 
aan de hand van de leerlingenontwikkelingen en andere ontwikkelingen. Zodat tijdig hierop 
het gevoerde beleid kan worden aangepast. 
Het geprognotiseerde leerlingenaantal voor schooljaar 2021-2022 wordt niet gehaald. 
Daarmee staat de rentabiliteit onder druk. De financiële buffer is noodzakelijk om te 
investeren in positionering en groei van het leerlingenaantal van Panta Rhei en de komende 
jaren te overbruggen. 
In de toekomst zien we een aantal negatieve ontwikkelingen in de bekostiging op ons 
afkomen. Het eigen vermogen is ook bedoeld als weerstandsvermogen om dit soort 
ontwikkelingen op te kunnen vangen. We zijn van mening dat we onze middelen op een 
verantwoorde manier inzetten en tegelijkertijd voldoende ruimte houden om tegenvallers op 
te vangen. Het verslag van de raad van toezicht vind u in bijlage 2. bij het jaarverslag. 
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5.2.1 Ontwikkeling leerlingaantallen 
De begroting 2021 is gebaseerd op het werkelijke aantal leerlingen per 1 oktober 2020. De 
inkomsten in de begroting 2021 zijn daarom redelijk zeker. In de meerjarenbegroting is 
gerekend met prognoses voor de komende jaren die een stabilisatie tot lichte groei laten 
zien van het aantal leerlingen. Op basis van de groei van het aantal inwoners van 
Amstelveen en het gelijkblijvend aantal vmbo-adviezen ten opzichte van voorgaand jaar en 
toekomstige ontwikkelingen zoals een mavo/havo-brugklas in samenwerking met KKC en 
internationalisering van de inwoners van de gemeente en daarmee een stabilisering in de 
behoefte naar ISK-onderwijs in de toekomst, verwachten we een lichte groei van het 
leerlingenaantal voor de komende jaren. 

Omdat het alleszins onzeker is wat maatschappelijke ontwikkelingen doen met het aantal 
aanmeldingen is het van belang om in de komende jaren een scherp financieel beleid te 
(blijven) voeren. Als onverhoopt in de toekomst het leerlingenaantal verder daalt richting de 
500 leerlingen dan komt de bekostiging verder onder druk te staan. In het strategisch plan 
wordt ook met dit scenario rekening gehouden en er zal worden onderzocht of 
samenwerking met andere scholen mogelijk is. 

In de goedgekeurde meerjarenbegroting is rekening gehouden met onderstaande prognose: 

 
 
 
 
 
 

 
5.2.2 Ontwikkeling personele bezetting 

 
De personele bezetting in fte zal nagenoeg gelijk blijven mits het leerlingen aantal niet 
verder daalt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 2020 2021 2022 2023
Leerlingaantallen per 1 okt. 622  563     630  630  630    
Aantal ISK leerlingen 51    49       20    20    20      
Totaal 673  612     650  650  650    

Realisatie Prognose

Formatie in fte 2019 2020 2021 2022 2023
- Directie 3      2          2      2      2         
- Onderwijzend personeel 56    56       57    56    56      
- Onderwijs ondersteunend personeel 26    27       25    25    25      
Totaal formatie 84    85       84    83    83      

Realisatie
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5.2.3 Meerjarenbalans 
 

De meerjarenbalans is opgesteld bij het maken van de meerjarenbegroting 2020-2024. In 
meerjarenperspectief verwachten we een financieel gezonde school te blijven. 

 

Opmerking meerjarenbalans: tijdens het opstellen van de begroting was nog onvoldoende 
rekening gehouden met het surplus aan eigen vermogen maar er is inmiddels, mede naar 
aanleiding van de dalende leerlingaantallen, een plan in ontwikkeling om de gelden doelmatig 
in te zetten ten behoeve van het onderwijs. Daar is in 2021 reeds mee gestart.  

Tijdens de begroting is in 2020 nog rekening gehouden met een investeringsbedrag van 1,9 
miljoen in verbouwingen, inventaris en ICT. Dit werkt door in de meerjarenbegroting van 
2021, 2022 en 2023 en betreft een fout in de begroting. De sprong in activa van 1,1 miljoen 
in 2020 naar bijna 3 miljoen in 2021 zal dan ook niet gemaakt worden.  

  

MEERJARENBALANS
Realisatie

2020 2021 2022 2023

Activa

Vaste activa
Materiële vaste activa 1.090.477€           2.957.185€           2.594.971€           2.243.591€           

1.090.477€           2.957.185€           2.594.971€           2.243.591€           

Vlottende activa
Vorderingen 211.087€              267.555€              267.555€              267.555€              
Liquide middelen 5.292.661€           5.905.939€           6.452.485€           6.971.065€           

5.503.748€           6.173.494€           6.720.040€           7.238.620€           

Activa totaal 6.594.225€           9.130.678€           9.315.012€           9.482.211€           

Passiva

Eigen Vermogen
Algemene reserve 2.535.373€           5.426.059€           5.476.338€           5.514.606€           
Bestemmingsreserve convenantsgelden -€                         -€                         -€                         -€                         

2.535.373€           5.426.059€           5.476.338€           5.514.606€           

Voorzieningen
Voorziening Groot Onderhoud 1.743.147€           1.846.909€           1.986.899€           2.123.734€           
Voorziening jubilea 39.197€                41.327€                35.390€                27.487€                
Verlofsparen 329.203€              281.922€              281.922€              281.922€              
Voorziening overig (WW) 48.010€                101.117€              101.117€              101.117€              

2.159.557€           2.271.275€           2.405.328€           2.534.261€           

Kortlopende schulden
Crediteuren 316.284€              389.638€              389.638€              389.638€              
Ministerie van OCW 492.524€              153.426€              153.426€              153.426€              
Belastingen en premies sociale verzekeringen 281.252€              280.450€              280.450€              280.450€              
Schulden terzake pensioenen 86.241€                88.770€                88.770€                88.770€                
Overige kortlopende schulden 652€                     7.132€                  7.132€                  7.132€                  
Overlopende passiva 722.341€              513.929€              513.929€              513.929€              

1.899.294€           1.433.345€           1.433.345€           1.433.345€           

Passiva totaal 6.594.224€           9.130.678€           9.315.012€           9.482.211€           

Begroting
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5.2.4 Meerjarenbegroting 
 

 

De inkomsten zullen de komende jaren afnemen, door het nieuwe bekostigingsmodel dat 
vanaf 2022 zal worden ingevoerd. (op termijn / vanaf 2026 € 56K minder zijn). Tevens 
houden we rekening met een daling van lwoo-middelen vanuit het samenwerkingsverband. 
De uitgaven kunnen hier slechts ten dele op worden aangepast.  

Het aantal VO leerlingen in Amstelland daalt op zich niet, maar wel het aantal VMBO basis 
en kader adviezen. De potentiële groei zit in het aantal vmbo-t adviezen. De positionering 
en profilering van de school dient op termijn meer leerlingen op te leveren. Echter de 
maatschappelijke tendens is dat leerlingen met een vmbo-t advies naar een brede 
scholengemeenschap willen van mavo/havo/vwo. De nieuwe leerweg die in de plaats komt 
van vmbo-t, en een gezamenlijke mavo/havo brugklas in samenwerking met het Keizer 
Karel College biedt wellicht perspectief voor Panta Rhei. 
 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN
Realisatie

2020 2021 2022 2023

Baten 

Rijksbijdragen OCW 8.985.907€        6.097.793€        6.298.894€        6.528.119€        
Overige overheidsbijdragen en -subsidies 29.312€            13.794€            13.794€            13.794€            
Overige baten 544.678€          2.926.000€        2.886.000€        2.846.000€        

totaal 9.559.897€        9.037.587€        9.198.688€        9.387.913€        

Lasten

Salarissen 6.235.049€        6.072.263€        6.196.922€        6.315.673€        
Lasten personeelsbeleid 770.345€          748.051€          738.129€          738.213€          
Afschrijvingen 756.873€          441.714€          486.880€          486.114€          
Huisvestingslasten 682.791€          685.898€          685.898€          685.898€          
Overige lasten 1.179.991€        1.039.382€        1.052.592€        1.066.860€        

totaal 9.625.049€        8.987.307€        9.160.421€        9.292.757€        

Saldo baten en lasten 65.152-€            50.279€            38.267€            95.156€            

Financiële baten en lasten

Financiële baten -€                     -€                     -€                     -€                     
Financiële lasten 7.480€              -€                     -€                     -€                     

Saldo financiële baten en lasten 7.480-€              -€                     -€                     -€                     

Resultaat -72.632€           50.279€             38.267€             95.156€             

Begroting
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Panta Rhei is een kleurrijke, internationaal gerichte school die technologie en creativiteit 
omarmt. We geloven namelijk dat deze combinatie de interesse van velen aanwakkert en 
talenten aanboort. We zijn ervan overtuigd dat leerlingen bij een school met zo’n profiel een 
brede, actuele én relevante basis ontwikkelen om zich vervolgens in de samenleving en op 
de arbeidsmarkt verder goed te kunnen ontplooien. 

STERK TECHNIEK ONDERWIJS BIJ PANTA RHEI  

Technologie en creativiteit zijn de sleutelbegrippen rondom welke ons onderwijsaanbod is 
vorm gegeven. Als leerling leer je bij ons nog geen beroep, maar word je uitgedaagd om op 
basis van deze twee thema’s – en dan vooral de combi van beide – te werken aan je eigen 
loopbaan en persoonlijke ontwikkeling. Technologie en creativiteit als ankerpunten van onze 
contextrijke leeromgeving.  

Een aantal collega’s is al gestart om het een en ander in hun lessen en curriculum te 
verwerken. Niet alleen bij het vak Technologie en Toepassing, maar ook bij het project Day 
for change waar leerlingen een eigen ondernemingsplan maken en uitvoeren, bij de 
keuzevakken in het vierde jaar die we zoveel mogelijk extern geven bij echte bedrijven of in 
werksituaties. Bij de onderwijsprojecten voor de mavo in samenwerking met Sterk Techniek 
Amsterdam. Het project VMBO on stage en andere Lob activiteiten gaan deze richting 
ondersteunen. De leerlingen uit het primair orderwijs willen wij al door middel van 
technieklessen laten kennismaken techniek en met Panta Rhei. De projectgelden van STO 
bieden de school ruimte en ondersteuning om het een en ander te realiseren. Hierin te 
professionaliseren en de onderwijs curricula hierop aan te passen. De invulling en aanpak 
om dit als school ook daadwerkelijk te ‘zijn’ en als zodanig herkend te worden in de regio is 
een co-creatie van ons allen. 

Panta Rhei wil in de jaren 2021, 2022, 2023 en 2024 extra investeren in het onderwijs.  
Voornaamste doel is zorgen dat de professionaliteit en deskundigheid van het onderwijzend 
en onderwijsondersteunend personeel op niveau komt.  
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5.2.5 Financiële kengetallen 
 

Het ministerie van OCW hanteert een aantal kengetallen voor de financiële gezondheid van 
scholen. Panta Rhei zit (ruim) boven alle signaleringsgrenzen. De belangrijkste kengetallen 
en de ontwikkeling in meerjarenperspectief staan hieronder. 

 

Opmerking kengetallen: aangezien Panta Rhei een kleine school is, is de verwachting dat de 
school relatief snel onder de signaleringswaarde zal zakken omdat enerzijds onze baten 
afnemen en anderzijds we meer kosten gaan maken t.b.v. het onderwijs. 

 

5.3 Interne beheersing  
 
In de planning- en controlcyclus zijn beleidsvoorbereiding, monitoring en verantwoording 
opgenomen. Beleidsvoorbereiding komt terug in het schoolplan en de teamplannen, 
kaderbrief en (meerjaren)begroting.  
 
In de laatste maanden van het kalenderjaar wordt een begroting en een 
meerjarenbegroting opgesteld op basis van de kaderbrief door de controller, senior 
medewerker financiële administratie en de teamleider bedrijfsvoering in overleg met de 
directeur en door de RVT geaccordeerd. Uit AFAS wordt de informatie voor worden de 
jaarrekening en managementrapportages opgehaald en de rapporten worden door de 
controller, in overleg met de teamleider Bedrijfsvoering opgesteld. Ieder kwartaal bespreekt 
de bestuurder de financiële managementrapportage met de RVT en met de MR. In het 
voorjaar wordt verantwoording afgelegd aan de RvT en OCW  middels de jaarrekening, die 
door een accountant wordt gecontroleerd.  

Voor de boekhouding en HRM/payroll maken we gebruik van het administratiepakket AFAS. 
Facturen worden in dit pakket gescand, geboekt en via een geautomatiseerde workflow naar 
de budgethouders en teamleider Bedrijfsvoering gestuurd en geaccordeerd en daarna 
geaccordeerd de directeur-bestuurder. De financiële administratie zorgt voor de afhandeling 

Kengetal Omschrijving 2021 2022 2023 
Signalerings- 
waarden

Solvabiliteit 2
(Eigen vermogen + 
voorzieningen)/totaal vermogen

84% 85% 85% < 30%

Liquiditeit 
Vlottende activa/kort vreemd 
vermogen (current ratio)

4,31 4,69 5,05 < 0,75

3-jarig: < 0
2-jarig: < -0,05
1-jarig: < -0,10

Huisvestingsratio
(Huisvestingslasten + afschrijvingen 
gebouwen en terreinen)/totale lasten

0,09 0,08 0,08 > 0,10

Weerstandsvermogen Eigen vermogen/totale baten 0,60 0,60 0,59 < 0,05

Normatief publiek 
eigen vermogen

(0,5 * aanschafwaarde gebouwen * 
1,27) + (boekwaarde resterende 
materiële vaste activa) + 
(omvangafhankelijke rekenfactor * 
totale baten).

1,70 1,87 2,07 > 1,00

Rentabiliteit Exploitatieresultaat/totale baten 0,01       0,00       0,01       
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en het klaarzetten van de betaalbestanden. De betaling geschiedt door de teamleider 
Bedrijfsvoering.  

De salarisverwerking geschiedt door een gespecialiseerd administratiekantoor, dat ook 
zorgdraagt voor de uitbetalingsbestanden en de afdrachten naar de diverse instanties. Het 
opstellen van aktes van benoeming wordt door een personeelsfunctionaris verzorgd. De 
leerlingenadministratie wordt bijgehouden middels het schoolpakket Somtoday. Met dit 
pakket kan de gegevensuitwisseling met het ministerie plaatsvinden via DUO. De controle 
op dit systeem en de aanlevering van de gegevens vindt plaats door de teamleider ICT 
(i.v.m. pensioen moet dit elders belegd worden) en de teamleider Bedrijfsvoering en de 
accountant. De absentenadministratie van de leerlingen wordt bijgehouden door de 
docenten. De mentor (in samenspraak met de verzuimcoördinator) zoekt uit wat de redenen 
zijn van het verzuim van leerlingen. De verzuimcoördinator houdt de verzuimregistratie bij 
en meldt leerlingen die teveel ongeoorloofd verzuimen aan de leerplichtambtenaren.  
 

5.4 Risicomanagement 
 

Jaarlijks benoemen we bij het opstellen van de begroting de belangrijkste risico’s en 
onzekerheden die effect kunnen hebben op het niet behalen van de doelstellingen. 

De belangrijkste risico’s en onzekerheden zijn: 

Herschikking onderwijsaanbod 
Risico is dat de leerlingaantallen anders uitpakken; de maatregel is om per schooljaar in de 
formatiebegroting mee te bewegen met de daadwerkelijke aanmeldingen. Ander risico is dat 
er niet voorziene kosten optreden. De kwartaalrapportages geven een goed beeld van de 
kosten t.o.v. het budget. Bij overschrijding zullen we bijsturen en indien nodig een extra 
beroep doen op de reserves. 
 
Leerlingenaantallen 
De bekostiging in de begroting 2021 is gebaseerd op het werkelijke aantal leerlingen per 1 
oktober 2020. Hierop kunnen nog correcties komen vanuit de accountantscontrole, maar 
het risico dat er een afwijking ontstaat ten opzichte van de begroting 2020 is niet groot. 
Voor het meerjarenperspectief 2021-2024 zijn we uitgegaan van de PVG-prognoses uit 
2019 en de meest recente landelijke prognoses van DUO en VOION. Risico is dat de 
leerlingaantallen vanaf schooljaar 2021-2022 anders uitpakken. Dit heeft effect voor de 
begroting vanaf 2022. De beheersmaatregel is om per schooljaar in de formatie mee te 
bewegen met de dan verwachte leerlingaantallen. Door een flexibele schil in de formatie 
leidt dit niet tot gedwongen ontslagen van de docenten in vaste dienst De contracten met 
de flexibele schil worden in dit geval niet verlengd. 
Het risico van het verliezen van marktaandeel in de regio Amstelland is beperkt. Voor 
instroom van leerlingen uit Amsterdam is het van belang dat Panta Rhei mee blijft doen met 
de kernprocedure Amsterdam. 
Bij de Internationale schakelklas (ISK) is de kans groot op afwijking van de prognose en 
schommeling in het aantal leerlingen. De ISK is afhankelijk van de mate waarin de 
Amstelveen en de omliggende gemeenten extra statushouders huisvest en/of meer 
gezinnen opneemt die in de asielzoekersprocedure zitten. Als ook de arbeidsmarktvraag 
naar kennismigranten. Met de gemeenten is een convenant opgesteld waarin afspraken zijn 
gemaakt over tijdige informatievoorziening en aanvullende financiering in het geval van 
tekorten.  
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Rijksbijdrage OCW 
De onzekerheid in de bekostiging van OCW is een belangrijk risico. Voor de begroting 2021 
gaan we uit van voorlopig vastgestelde bedragen, aangevuld met de relevante financiële 
mutaties vanuit de VO-raad. Daarbij gaan we er ook vanuit dat de loonruimte in 2021 
voldoende zal zijn om hogere kosten van een nieuwe cao, pensioenpremies en sociale lasten 
te dekken. Het effect van een verschil tussen personele kosten en bekostiging van 0,5% zou 
voor Panta Rhei € 35.000,- betekenen. We schatten het risico dat de loonruimte niet 
voldoende zal zijn voor deze kostenstijgingen laag in, omdat de loonruimte in de afgelopen 
jaren voldoende is gebleken en het politieke klimaat niet ongunstig is voor de 
onderwijssector. 
 

Vereenvoudiging bekostiging 
Vanaf 2022 zal een nieuw bekostigingsmodel worden ingevoerd. Een school ontvangt een 
vast geldbedrag voor de hoofdvestiging en een kleiner vast bedrag voor nevenvestigingen. 
Er is een basistarief voor leerlingen in het algemeen vormende onderwijs en een hoger 
tarief voor leerlingen in het praktijkonderwijs en in de bovenbouw van de beroepsgerichte 
leerwegen. Aanvullende regelingen zoals de prestatiebox, de regeling Randstadmiddelen 
functiemix en het leerplusarrangement vallen niet onder de vereenvoudiging. Voor Panta 
Rhei is dit effect de komende vier jaar € 56.000 negatief en dit wordt verrekend via een 
overgangsregeling waardoor Panta Rhei in 2022 € 10.000 minder middelen ontvangen en de 
drie jaren erna toegroeit naar een totaal bedrag van € 56.000 minder bekostiging. 
 

Lwoo-bekostiging  
Het swv heeft eigen beleid ontwikkeld inzake lwoo (“opting out”). Vanaf 1 januari 2017 is 
gekozen voor de variant “populatiebekostiging”. Met ingang van 2020 is het budget lwoo 
gelijkgesteld aan het budget dat het swv van DUO ontvangt. Vanaf 2020 vindt de verdeling 
plaats op basis van het aantal vmbo-leerlingen (basis en kader) op teldatum. Door deze 
aanpassing ontstaan herverdeeleffecten. Met name Panta Rhei zou met de nieuwe verdeling 
er fors op achteruit gaan. Daarom is afgesproken dat Panta Rhei de komende 5 jaar jaarlijks 
€ 40 K minder ontvangt. 
Wanneer de landelijke overheid een nieuwe bekostigingssystematiek vaststelt (naar 
verwachting per 2024) kan dit gevolgen hebben voor de gemaakte afspraken over de 
verdeling van middelen binnen het swv. We gaan er van uit dat er dan een 
overgangstermijn komt van vijf jaar. De reeds afgegeven aanwijzingen lwoo blijven geldig. 
Op basis hiervan bekostigt DUO in 2020 nog leerjaar 4 van de vmbo scholen.  
 
Ontwikkeling loonkosten 
In de begroting zijn we uitgegaan van de huidige Cao VO 2020. Deze had een looptijd tot 
31 december 2020. Het risico dat voor een nieuw af te sluiten cao-afspraken gemaakt 
worden die niet volledig gedekt worden vanuit de bekostiging is wel aanwezig, maar hebben 
wij niet meegenomen (zie ook bij Rijksbijdrage OCW hiervoor). 
Verhoging van de pensioenpremie per 1 januari 2021 hebben we niet meegenomen in de 
begroting. We gaan er van uit dat dit gedekt wordt uit de loonruimte die in 2021 
beschikbaar wordt gesteld. De VO-raad verwacht dat de loonruimte in 2021 voldoende zal 
zijn voor een loonsverhoging en hogere pensioenpremie en sociale lasten. 
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Personele formatie 
Afwijkingen van de begrote formatie kunnen ontstaan als vacatures niet (volledig) kunnen 
worden ingevuld of juist meer vervanging nodig is bij een hoger ziekteverzuim. In de 
komende jaren kunnen kwantitatieve en kwalitatieve frictie bij het invullen van de personele 
formatie mogelijk ook leiden tot extra kosten. Bij een toenemend lerarentekort worden 
vacatures moeilijker in te vullen. Door het invullen van goed werkgeverschap, begeleiden 
van startende docenten en aantrekken van nieuwe docenten (bijvoorbeeld via de 
opleidingsschool ROSA) en door verder vooruit te kijken middels strategisch HRM willen we 
dit risico beperken. De verwachting is dat we extra zullen moeten investeren in het 
aantrekken en opleiden van docenten in tekortvakken. 
 

Voorzieningen 
In de begroting zijn we uitgegaan van een stabiele ontwikkeling van de voorzieningen. Het 
effect van schommelingen in personele voorzieningen voor langdurig zieken en ex-
werknemers kan groot zijn. We nemen de saldi van spaarverlofuren op in ons HRM-systeem 
waardoor de toevoegingen en onttrekkingen en daarmee de verlof tegoeden inzichtelijk zijn. 
Bij de onderhoudsvoorziening zijn we uitgegaan van een jaarlijkse dotatie uitgaande van het 
MJOP. 
 

Investeringen 
Voor de jaren 2022 t/m 2025 hebben we in de begroting op de STO investeringen geen 
rekening gehouden met uitbreidingsinvesteringen, alleen met vervanging. OCW geeft aan 
dat subsidies voor het versterken van het techniek onderwijs structureel zijn. Zodat 
afschrijvingskosten van deze investeringen ook na 2023 gedekt zijn. 
 

Eerder opgestelde risico-inventarisatie en beheersmaatregelen: 

Risico Impact Gevolg Wat kun/doe je eraan? 
A) Personeel 
Het vinden van goed  Groot Niet gekwalificeerd personeel  Hogere salarissen voor  
gekwalificeerd personeel   leidt vaak tot minder goed  docenten in tekortvakken. 
is voor een toenemend    onderwijs. De werkdruk bij andere   Goede begeleiding van  
aantal vakken moeilijk.   personeelsleden loopt op.  nieuw personeel, zowel  
    Onbevoegd personeel moet  voor het werk als voor de  
    opgeleid worden. Vaak behalen  studie.  
    deze mensen hun diploma niet  Positionering op de arbeidsmarkt  
    omdat de werkdruk (nieuwe baan  verbeteren. Werving via collega's  
    en studie) hoog is.  en sociale media vergroten.  
    Ontslag dreigt vervolgens.   
        
Personeel gebonden  Grote impact op de  Het financiële risico is  laag  Mogelijkheden tot uitbetalen  
budget: personeel mag  dagelijkse bedrijfsvoering.  doordat er voor gereserveerd  verruimen en deze mogelijkheden  
sparen voor verlof op   wordt. Het risico voor lesuitval  stimuleren. Niet teveel mensen 
termijn. Als meerdere   is groot doordat er geen tegelijk de mogelijkheid te  
personeelsleden tegelijk    vervangers gevonden   geven verlof op te nemen. Lange  
verlof opnemen is er een    kunnen worden.  aanvraagtermijn voor verlof. 
gevaar voor de continuïteit.       
        
Uitval van personeel in  Matig tot groot. De  De kosten van invallers zijn veelal  Verzuimpreventie door LG. Invallers 
verband met ziekte. loonkosten kunnen tot  hoog als gebruik moet worden  in eigen dienst nemen, rekening 
  € 8.000,= per ziek  gemaakt van uitzendbureaus.  houdend met de wetgeving rondom 
  personeelslid per maand  Hogere premie voor de ziekte- tijdelijke contracten. Samenwerken  
  zijn. De school heeft  kostenverzuim verzekering.  met andere scholen door uitwisseling 
  een ziektekostenverzuim ver- Deze premieverhoging van personeel. 
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  zekering. Veel declaraties  werkt 3 jaar door in de premie.  Wet Poortwachter strikt  
  zorgen voor hogere   opvolgen. Veelvuldig contact  
  premie.   houden en re-integratie- 
      gesprekken voeren met zieke  
      personeelsleden. 
        
Cao-afspraken Laag: het ministerie van OCW De Cao-onderhandelaar Het nieuws over de Cao-onderhande- 
  compenseert vaak achteraf  (VO-raad) is op de  lingen nauwgezet volgen en de conse- 
  de kosten van de Cao- hoogte van de   quenties berekenen. Tijdig maatregelen 
  aanpassingen. consequenties van de  nemen wanneer besparingen 
    aanpassingen. Het  in gang gezet moeten worden.   
    achteraf compenseren leidt  Een zo goed mogelijke inschatting  
    tot onzekerheid. Uitgaven maken van de compensatie van OCW  
    goed begroten is lastig  t.b.v. de stijging van de kosten die 
    omdat je niet weet  uiteindelijk door OCW  
    waar je aan toe bent.  vergoed gaan worden. 
        
Functiemix Groot  Wanneer het aantal bevoegde 

docenten in vaste dienst toeneemt 
en docenten langere 
dienstverbanden hebben bij Panta 
Rhei stijgen de loonkosten.  

De ontwikkeling hierin moet door de 
verantwoordelijken goed gemonitord 
worden  en indien nodig moeten er 
tijdig bezuinigingsmaatregelen 
genomen worden.   

        
B) Nieuw 
bekostigingsstelsel 

 

Lwoo-gelden Groot. Vooralsnog is binnen het 
SWV slechts een beperkte daling van 
40K per jaar overeengekomen.  

Als de bekostiging in 2024 
aangepast wordt, kan de impact 
groot zijn omdat het een belangrijk 
onderdeel uitmaakt van de totale 
bekostiging  

Tijdig maatregelen nemen om de 
uitgaven aan te passen aan de 
inkomsten. Terughoudend zijn in het 
aangaan van langere termijn 
verplichtingen  

    
Bekostiging Matig. Een nieuw bekostigingsstelsel   Een nieuw bekostigingsstelsel pakt 

voor de school negatief uit. 
Invoering staat gepland voor 2022. 
Er komt een overgangsregeling  

De overgangsregeling zorgt ervoor dat 
de achteruitgang geleidelijk gaat. ER kan 
beleid op gemaakt worden.  

C) 
Leerlingontwikkelingen  

 

Aanmelden nieuwe 
Leerlingen  

Groot. Het lagere animo voor het 
vmbo onderwijs zorgt voor een 
terugloop van het aantal leerlingen.  

Minder leerlingen betekent 
uiteraard ook lagere inkomsten en 
Panta Rei kan minder 
medewerkers in dienst houden. 

Een goede positionering en inspelen op 
de behoefte aan mavo/havo onderwijs 
kan helpen de daling van het aantal 
vmbo basis -en kaderleerlingen  te 
compenseren.  

   Het aanhouden van een flexibele 
personele schil maakt het mogelijk de 
formatie aan te passen op het aantal 
leerlingen/ klassen.   

     Een bestuurlijke fusie kan bijdragen in 
kosten reductie en versterken van het 
imago.   

        
Instroom in de hogere 
leerjaren  

Groot.  De zij-instroom is pas erg laat in 
het schooljaar bekend en is 
onvoorspelbaar. Gegevens van  
andere jaren bieden geen enkele   
garantie. De school wil echter zo 
min mogelijk leerlingen afwijzen. 

Tijdig het keuzetraject voor het derde 
leerjaar in beeld hebben. Zodra de 
prognoses in bekend zijn onderzoeken 
welke afdelingen nog ruimte hebben 
om zij-instroom leerlingen te plaatsen.  

D) Imago   
Imagoschade Groot. Het imago van de school is  Niet in te schatten hoe groot het  Goede calamiteiten- 
  de laatste jaren redelijk, maar dat 

kan door een incident snel 
veranderen.   

risico is. Als het incident in de 
wervingstijd gebeurt is de impact 
groot.  

aanpak en persvoorlichting zijn 
essentieel  

E) Demografische 
ontwikkelingen 

 

Demografische  Groot. De basisgeneratie stijgt   Lagere opbrengsten,  De school moet proberen zich  
ontwikkelingen maar de populariteit van het  leegstand van lokalen,  te onderscheiden. Samenwerking  

  vmbo daalt. ontslag van medewerkers.    en/of bestuurlijke fusie zijn op termijn 
een optie. 
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Leerplusgelden Matig. De school ontvangt Afschaffen zal leiden tot  Bezuinigingen doorvoeren 
  gelden voor leerlingen lagere opbrengsten. Meer  (zie hierboven).  
  uit aangewezen achterstandswijken. leerlingen uit Amstelveen  Werving in Amsterdam 
                 of de regio kunnen zorgen  intensiveren. 
    dat je niet meer aan de    
    voorwaarden voldoet.   
F) Materiële risico's  
Gebouwen en inventaris. Laag. De gebouwen en inventaris zijn 

nog vrij nieuw.   
De onderhoudsvoorziening is 
voldoende om tegenvallers op te 
vangen.  

Voldoende voorzieningen aanhouden  
voor materiele risico’s    

Technologische risico’s Groot. Steeds meer wordt gewerkt 
via internet verbindingen en in de 
cloud . Ook digitale onderwijs zijn 
afhankelijk van een goede netwerk 
verbinding school is afhankelijk van 
het internet  

Het leren en werken stopt als je 
niet bij je applicaties kunt  

Maatregelen genomen tegen 
cyberaanvallen (DDos). Opslag van data 
op server dubbel uitgevoerd. Extra 
Internet verbinding van de school via 
het mobiele netwerk. Verzekering tegen 
datalekken, netwerkonderbreking, 
bedrijfsschade 
Telefoonhacking, Cyberdiefstal 
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6 Jaarrekening 

  

6.1 Grondslagen 

  

6.1.1 Grondslagen voor de balans 

Algemeen 
De jaarrekening is opgesteld volgens de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs (RJO) titel 9 
BW 2 en RJ 660 en uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. 

Waardering van de activa en passiva 
Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen de nominale 
waarde. Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de 
toekomstige economische voordelen ervan naar de instelling zullen toevloeien en de waarde 
daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans 
opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met 
een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang van 
het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. 

Baten worden in de staat van baten en lasten opgenomen wanneer een vermeerdering van 
het economisch potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een 
vermindering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar 
kan worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het 
economisch potentieel, samenhangend met een vermindering van een actief of een 
vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang 
betrouwbaar kan worden vastgesteld. 

Indien een transactie ertoe leidt dat nagenoeg alle, of alle toekomstige economische 
voordelen en alle, of nagenoeg alle risico’s, met betrekking tot een actief of verplichting aan 
een derde zijn overgedragen, wordt het actief of de verplichting niet langer in de balans 
opgenomen. Verder worden activa en verplichtingen niet meer in de balans opgenomen 
vanaf het tijdstip waarop niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden van 
waarschijnlijkheid van de toekomstige economische voordelen. 

De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. De 
jaarrekening wordt gepresenteerd in euro’s, de functionele valuta van de stichting. 

Gebruik van schattingen 
De opstelling van de jaarrekening vereist dat de directie oordelen vormt en schattingen en 
veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de 
gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De 
daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en 
onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van 
schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in 
toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft. 
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 Materiële vaste activa 

De bedrijfsgebouwen worden in het algemeen niet gewaardeerd, doordat ze economisch 
eigendom zijn van de gemeente. Verbouwingen en niet binnen de verordening van de 
gemeente gefinancierde gebouwaanpassingen worden gewaardeerd tegen hun historische 
kostprijs. Dit geldt tevens voor inventaris en computers. 

De kostprijs bestaat uit de verkrijgingprijs en overige kosten om de activa op hun plaats en 
in de staat te krijgen noodzakelijk voor het beoogde gebruik. De afschrijvingen worden 
gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een 
vast percentage van de kostprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er 
wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. 

Per 1 januari 2020 is de afschrijvingstermijn van inventaris, op basis van opgedane 
ervaring, aangepast van 10 jaar naar 5 jaar en voor ICT van 5 jaar naar 3 jaar. De extra 
afschrijving over 2020 bedraagt €382.761 euro.  

De volgende afschrijvingspercentages worden gehanteerd: 

• Bedrijfsgebouwen 
• Verbouwingen 
• Inventaris 
• Computerapparatuur en toebehoren (ICT) 

De ondergrens voor de activering van de materiële vaste activa is € 1,000,=. 

Voor de kosten van periodiek groot onderhoud is er een voorziening onderhoud. Deze 
voorziening is opgenomen onder de overige voorzieningen aan de passiefzijde van de 
balans. Verkregen investeringssubsidies van het ministerie (voor zover van toepassing) die 
betrekking hebben op betreffende materiele vaste activa zijn hierop in mindering gebracht. 

Bijzondere waardeverminderingen  
Voor vaste activa wordt op iedere balansdatum beoordeeld of er aanwijzingen zijn dat deze 
activa onderhevig zijn aan bijzondere waardeverminderingen. Als dergelijke indicaties 
aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief geschat. De realiseerbare 
waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde. Als het niet mogelijk is de realiseerbare 
waarde te schatten voor een individueel actief, wordt de realiseerbare waarde bepaald van 
de kasstroom genererende eenheid waartoe het actief behoort. 

Wanneer de boekwaarde van een actief of een kasstroom genererende eenheid hoger is dan 
de realiseerbare waarde, wordt een bijzonder waardeverminderingsverlies verantwoord voor 
het verschil tussen de boekwaarde en de realiseerbare waarde. 

Financiële instrumenten 
Financiële instrumenten omvatten investeringen in handelsvorderingen en overige 
vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige financieringsverplichtingen, afgeleide 
financiële instrumenten (derivaten), handelsschulden en overige te betalen posten. 
Financiële instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde, waarbij 
de direct toerekenbare transactiekosten in de eerste opname worden meegenomen. Indien 
financiële instrumenten niet zijn gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van 
waardeveranderingen in de staat van baten en lasten, maken eventuele direct toerekenbare 
transactiekosten deel uit van de eerste waardering. Financiële instrumenten die op grond 
van de economische realiteit worden aangemerkt als een financiële verplichting, worden 
gepresenteerd onder schulden.  
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Rente, dividenden, baten/lasten met betrekking tot deze financiële instrumenten worden in 
de staat van baten en lasten verantwoord als kosten of opbrengsten. Kredietrisico’s hebben 
betrekking op vorderingen en liquide middelen. Om het kredietrisico te beheersen wordt de 
blootstelling aan kredietrisico’s voortdurend bewaakt en opgevolgd. Er zijn geen lange 
leningen en dus is er geen renterisico. 

Reële waarde 
De reële waarde van de vorderingen, liquide middelen en kortlopende schulden benadert de 
boekwaarde daarvan. 

Voorzieningen 
Een voorziening wordt in de balans opgenomen, wanneer er sprake is van: 

• een in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting die het gevolg is van een 
gebeurtenis in het verleden; en 

• waarvan een betrouwbare schatting kan worden gemaakt; en 
• waarvan het waarschijnlijk is dat voor afwikkeling van die verplichting een uitstroom 

van middelen nodig is. 

Voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar 
verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen en verliezen af te dekken. De 
reservering voor het levensfase bewust personeelsbeleid wordt gewaardeerd tegen het 
gemiddeld bruto uurloon van de werknemer inclusief werkgeverslasten. 

Voorziening groot onderhoud 
Een kosten-egalisatievoorziening wordt bovenschools planmatig gevormd voor kosten van 
groot onderhoud aan onroerende zaken die een onregelmatig verloop hebben over de jaren. 
Onder groot onderhoud is begrepen het in stand houden van gebouwen en installaties die 
de waarde van het gebouw en de inventaris niet beïnvloeden. De voorziening wordt bepaald 
op basis van het meerjaren onderhoudsplan, dat door derden wordt opgesteld. De 
werkelijke uitgaven voor onderhoud van onroerende zaken worden ten laste van de 
voorziening gebracht. Voor het huidige boekjaar maken wij bij de bepaling voor de 
voorziening groot onderhoud ultimo 2020 gebruik van de tijdelijke uitzonderingsbepaling 
conform RJO 4, lid 1C, waarbij het (nog) is toegestaan de jaarlijkse toevoegingen te 
bepalen op basis van het voorgenomen groot onderhoud op het niveau van het 
onderwijspand gedeeld door het aantal jaren waaruit de planperiode bestaat. 

Overige voorzieningen 
De voorziening personeelsbeloningen jubilea wordt opgenomen tegen de contante waarde 
van de verwachte uitkeringen gedurende het dienstverband. Bij de berekening van de 
voorziening wordt geen rekening gehouden met verwachte salarisstijgingen, wel met de 
blijfkans. Bij het contant maken is 3% als disconteringsvoet gehanteerd. Op grond van de 
CAO heeft de werknemer de beschikking over een basisbudget van 50 uren voor 
levensfasebewust personeelsbeleid. De werknemer heeft het recht zijn jaarlijkse 
basisbudget te sparen. De voorziening verlofuren is gevormd voor de gespaarde uren tegen 
de geldende brutoloonkosten. Gespaarde uren dienen voor het einde van het dienstverband 
te worden opgenomen. Indien de werknemer door de werkgever niet in staat wordt gesteld 
het verlof op te nemen, dan wordt het saldo aan verlofuren bij einde dienstverband aan de 
werknemer uitbetaald. Een personeelslid heeft ook de mogelijkheid om tussendoor zijn 
gespaarde uren te laten uitbetalen. Naast het basisbudget krijgt de werknemer van 57 jaar 
of ouder het recht op een aanvullend verlofbudget van maximaal 120 uur per jaar.  
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Indien de werknemer gebruik maakt van zijn aanvullend verlofbudget, geldt hiervoor een 
eigen bijdrage en heeft hij het jaarlijks recht om verlofuren te sparen. De voorziening 
vanwege loondoorbetaling bij langdurig zieken wordt gevormd voor op balansdatum 
bestaande verplichtingen tot het in de toekomst doorbetalen van beloningen aan 
personeelsleden die op balansdatum naar verwachting blijvend of geheel niet in staat zijn 
om werkzaamheden te verrichten door ziekte of arbeidsongeschiktheid. Er is een 
verplichting om uitkeringslasten aan ex-medewerkers te vergoeden. Deze uitkeringslasten 
worden voor 75% collectief en 25% individueel verrekend en in mindering gebracht op de 
Rijksbijdragen. De voorziening heeft betrekking op de uitkeringen die individueel worden 
verrekend. De voorziening wordt opgenomen tegen de contante waarde van de verwachte 
uitkeringen gedurende de verwachte looptijd. Hierbij is rekening gehouden met de kans op 
werk. Bij het contant maken is 3,0% als disconteringsvoet gehanteerd. 

Langlopende/kortlopende schulden en overlopende passiva 
De waardering van lang -en kortlopende schulden is toegelicht onder het kopje 'Financiële 
instrumenten'. 

  

6.1.2 Grondslagen voor de resultaatbepaling 

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. 

Baten 

Rijksbijdragen 
De ontvangen (normatieve) rijksbijdrage en niet-geoormerkte OCW-subsidies (vrij 
besteedbare doelsubsidies zonder verrekening clausule) waar geen bestedingsplan aan ten 
grondslag ligt, worden in het jaar waarop de toekenningen betrekking hebben volledig 
verwerkt als bate in de staat van baten en lasten. Niet geoormerkte subsidies waaraan een 
specifiek bestedingsdoel is gekoppeld, worden op basis van een bestedingsplan toegekend 
aan de periode waar ze betrekking op hebben. 

Geoormerkte OCW-subsidies met een vrij besteedbaar overschot (doelsubsidies waarbij het 
overschot geen verrekening clausule heeft) worden ten gunste van de staat van baten en 
lasten verantwoord naar rato van de voortgang van de gesubsidieerde activiteiten. Het deel 
van de subsidies waar nog geen activiteiten voor zijn verricht per balansdatum worden 
verantwoord onder de overlopende passiva. 

Geoormerkte OCW-subsidies (doelsubsidies met verrekening clausule) worden ten gunste 
van de staat van baten en lasten verantwoord in het jaar ten laste waarvan de 
gesubsidieerde lasten komen. Niet bestede middelen worden verantwoord onder de 
overlopende passiva zolang de bestedingstermijn nog niet verlopen is. Niet bestede 
middelen worden verantwoord onder de kortlopende schulden zodra de bestedingstermijn 
verlopen is. 

Overige overheidsbijdragen 
Dit betreft subsidies van Gemeenten en andere overheidsinstanties m.u.v. het Ministerie 
van OCW voor zover de bijdragen niet als doelsubsidies in het kader van de 
huisvestingsverordening in mindering zijn gebracht op de lasten.  

Overige baten 
Alle overige baten die kunnen worden toegerekend aan de exploitatie van het bevoegd 
gezag. 
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Lasten 

Personeelslasten 
Onder de personele lasten zijn opgenomen de lonen en salarissen van het personeel in 
dienst van het bevoegd gezag verminderd met ontvangen uitkeringen van 
uitkeringsinstanties. Tevens zijn onder deze noemer opgenomen de overige personele 
lasten. 

Afschrijvingen 
De afschrijvingslasten worden berekend over de aanschafprijs op basis van de onder de 
materiële vaste activa vastgestelde criteria rekening houdend met de economische 
levensduur. 

Huisvestingslasten 
Onder de huisvestingslasten worden de kosten van huisvesting opgenomen. De lasten 
worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben. 

Pensioenregeling 
De instelling heeft op de balans geen eigen pensioenvoorziening opgenomen. De Stichting 
heeft de pensioenregeling bij het bedrijfstakpensioenfonds in de jaarrekening verwerkt als 
verplichtingenbenadering. De stichting betaalt op verplichte basis premies aan het ABP. 
Behalve de betaling van premies heeft de instelling geen verdere verplichtingen uit hoofde 
van deze pensioenregelingen. De instelling is volgens de CAO VO verplicht aangesloten bij 
het ABP. De belangrijkste kenmerken van deze regelingen zijn: 

• Toegezegd pensioen 
• Pensioengevende salarisgrondslag is middelloon  
• Er heeft in 2020 geen indexatie plaatsgevonden  
• De dekkingsgraad van het ABP was per 31-12-2020 93,2 (2019: 97,0 %)  
• Overige kenmerken zijn te vinden op www.abp.nl 

Op de Nederlandse pensioenregelingen zijn de bepalingen van de Nederlandse Pensioenwet 
van toepassing en worden op verplichte basis premies aan pensioenfondsen en 
verzekeringsmaatschappijen betaald door de instelling. De premies worden verantwoord als 
personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen 
als overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van 
toekomstige betalingen. Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de balans 
opgenomen. 

Overige lasten 
De overige lasten, die voortvloeien uit aangegane afspraken dan wel noodzakelijk zijn voor 
het geven van onderwijs, worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking 
hebben. 

Rentebaten en rentelasten 
De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende 
renteopbrengsten en -kosten. 

Resultaat 
Onder resultaat wordt verstaan het resultaat van het bevoegd gezag inclusief de financiële 
baten en lasten. Het resultaat is in de balans verwerkt conform de in de jaarrekening 
opgenomen resultaatbestemming. 
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Kasstroomoverzicht 
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het 
kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen. Ontvangen interest wordt opgenomen 
onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Betaalde interest wordt opgenomen onder 
de kasstroom uit financieringsactiviteiten.  

Consolidatie 
Er zijn geen verbonden partijen die meegeconsolideerd worden. 

Vreemde valuta 
Er zijn geen transacties geweest in vreemde valuta. De bedragen zijn opgenomen in gehele 
euro’s. 

Overige 
Geen. 
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6.2 BALANS PER 31 DECEMBER 2020,  
VERGELIJKENDE CIJFERS PER 31 DECEMBER 2019 
(na verwerking resultaatbestemming) 
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6.4 KASSTROOMOVERZICHT 2020, VERGELIJKENDE CIJFERS 2019   
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6.5 TOELICHTING OP DE BALANS 

       
1 Activa               
                  
  Vaste activa               
      

1.2 Materiële vaste activa               
    1.2.1  

Gebouwen en 
terreinen 

1.2.2 Inventaris 
en apparatuur 

1.2  
Totaal materiele 

vaste activa 

 
      

          
 

      
Aanschafprijs 01-01-2020         1.174.659      2.113.744         3.288.403         

Afschrijving cumulatief 01-01-2020            294.745      1.356.252         1.650.997         

Boekwaarde 01-01-2020           879.914        757.492        1.637.406         

Investeringen             -                   209.944            209.944         

Desinvesteringen            -                     -                   -                      

Afschrijving              68.973         687.900            756.873         

Aanschafprijs 31-12-2020         1.174.659      2.323.688         3.498.347         

Afschrijving cumulatief 31-12-2020            363.718      2.044.152         2.407.870         

Boekwaarde 31-12-2020           810.941        279.536        1.090.477         

              
WOZ-waarde en verzekerde waarde gebouwen en terreinen, 
specificatie:           

Nummer Omschrijving bedrag peildatum           

1 Pandora 1 Verzekerde waarde 7.804.500 1-1-2020           

2 Pandora 2 Verzekerde waarde 5.929.000 1-1-2020           

3 WOZ waarde gebouwen 13.541.000 1-1-2020           

                  

Het juridisch eigendom van de gebouwen berust bij het schoolbestuur.           

Het economische eigendom van de gebouwen berust bij de gemeente.           

                  

Vorderingen           
1.5 Vorderingen 31-12-2020   31-12-2019         

    EUR   EUR         

1.5.1 Debiteuren 2.822   2.948         

1.5.8 Overlopende activa 208.264   264.607         

  Totaal vorderingen 211.086  267.555         
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Uitsplitsing overlopende activa: 

31-12-2020   31-12-2019         

    EUR   EUR         

1.5.8.1 Vooruitbetaalde kosten 208.264   264.447         

1.5.8.3 Overige overlopende activa 0   160         

  Totaal overlopende activa 208.264  264.607         
                 
                  

Liquide middelen           

                  
1.7 Liquide middelen 31-12-2020   31-12-2019         
    EUR   EUR         

1.7.1 Kasmiddelen 836   937         

1.7.2 Tegoeden op bank- en 
girorekeningen 5.291.825   4.196.293         

                
  Totaal liquide middelen 5.292.661  4.197.230         
                 
De liquide middelen zijn direct opeisbaar. Er wordt geen gebruik gemaakt van beleggingen.  
 

             

              

2  Passiva           

2.1 Eigen vermogen Stand per 
1-1-2020 

Resultaat 
2020 

Overige 
mutaties 

Stand per  
31-12- 20   

    EUR EUR EUR EUR   

2.1.1 Algemene reserve         
2.498.006  

       
72.633  

          
110.000  

     
2.535.373    

2.1.2 Bestemmingsreserve            
110.000                              110.000                         

  Eigen vermogen         
2.608.006  

       
72.633                             

2.535.373    

              

De bestemmingsreserve is in 2019 gevormd vanuit het VO-convenant en is in 2020 
ingezet ten behoeve van werkdrukverlichtende maatregelen en professionalisering van 
personeel.  

  

  

 

 
 

            

2.2 Voorzieningen           
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2.2.1 
Personeels-

voorzieningen 

2.2.3 Overige 
voorzieningen 

2.2 Totaal 

  
Stand per 1-
1-2020   425.383 1.635.457 2.060.840 

  
Dotaties   

             
60.251  142.000 202.251 

  
Onttrekkingen   16.119 34.310 50.429 

  
Vrijval   

             
53.105                                            

  
Stand per 31-
12-2020   416.410 1.743.147 2.159.557 

  
Kortlopend 
deel < 1 jaar                                                                     

  
Langlopend 
deel > 1 jaar   416.410 1.743.147 2.159.557 

  
              

              

 
Personeelsvoorzieningen, 
specificaties           

    
Verlofsparen Jubileum 

voorziening 
Voorziening  

ziekteverzuim 
Overige Totaal 

personele 
voorziening

en 

    EUR EUR EUR EUR EUR 

Voorzieningen, begin van de 
periode 

           
281.923  

         
42.345                       

        
101.115  

     
425.383  

Dotaties   
             

57.730  
           

2.521                                             
       

60.251  

Onttrekkingen 
             

10.450  
           

5.669                                             
       

16.119  

Vrijval                                                                     
          

53.105  
       

53.105  

Voorziening einde van de periode 329.203 39.197 0 48.010 416.410 

    
     

De personeelsvoorziening is aangepast aan de toekomstige personele 
verplichtingen.       

De overige voorzieningen betreft een voorziening voor meerjaren onderhoud. Deze voorziening 
is gebaseerd op het meerjaren onderhoudsplan dat driejaarlijks opgesteld wordt door een 
deskundig ingenieursbureau. 

 

 

Kortlopende schulden   
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2.4 Kortlopende schulden 31-12-2020   31-12-2019       

    EUR   EUR       

2.4.3 Crediteuren 316.284   389.638       

2.4.4 OCW/EZ 492.524   153.426       

2.4.7 Belastingen en premies sociale 
verzekeringen 281.252   280.450       

2.4.8 Schulden ter zake van 
pensioenen 86.241   88.770       

2.4.9 Overige kortlopende schulden 652   7.132       

2.4.10 Overlopende passiva 722.341  513.929       

  Kortlopende schulden 1.899.293  1.433.345       

    
   

      

Overlopende passiva betreft gereserveerd vakantiegeld, bindingstoelage en  
nog te ontvangen facturen ten laste van 2020.    

                

  
Uitsplitsing overlopende 
passiva 31-12-2020   31-12-2019       

    EUR   EUR       

2.4.10.5 Vakantiegeld en -dagen 369.662   326.585       

2.4.10.8 Overige 352.678   187.344       

  Overlopende passiva 722.341 
 

513.929       

      

 

De aanvullende bekostiging technisch vmbo is afgelopen jaar gebruikt voor extra 
leerpleinassistentie op het techniekplein en afschrijving van al eerder geïnvesteerde 
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aanpassingen aan het techniekplein. Verder is geld gebruikt om de afdeling techniek te 
begeleiden. Er is nog 129.447 euro beschikbaar voor extra investeringen in het technisch 
vmbo. 

De subsidieregeling ten behoeve van inhaal- en ondersteuningsprogramma's wordt ingezet 
voor verschillende programma's om leerlingen met achterstanden en vertraging te 
ondersteunen. Gedurende 2020 is reeds 19.487 euro ingezet en het programma wordt 
doorgezet in 2021. 

Panta Rhei participeert eveneens in de lente- en zomerschool subsidie met kenmerk 
LENZO20230. Omdat het Alkwin Kollege penvoerder is van de subsidie, waar vier scholen aan 
deelnemen, is deze niet opgenomen in het G1 model. Panta Rhei heeft in 2020 aan 29 
leerlingen ondersteuning geboden middels deze regeling waar 23.317 euro subsidie voor is 
berekend en volledig is ingezet. 
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6.6 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen  
 
Voor de schoonmaak van de school is via een Europese aanbesteding een eenjarig contract 
afgesloten met een schoonmaakbedrijf. Dit contract loopt vanaf september en wordt 
jaarlijks stilzwijgend verlengd tenzij er aanleiding is het contract op te zeggen. Op 
balansdatum bedraagt de verplichting € 215.107,=. Aan de leverancier van de lockers zijn 
nog enkele doorlopende verplichtingen met een totale contractwaarde van 18k euro. Voor 
de huur van kopieerapparatuur is een langdurig contract afgesloten met een resterende 
verplichting van 20k euro.  Dit contract loopt in 2022 af. Een ander groot contract is 
gesloten met boekhandel Van Dijk. De school heeft de verplichting schoolboeken via deze 
partij te huren. De omvang van het contract is niet vastgelegd, doordat dit afhankelijk is 
van het aantal leerlingen. Dit contract is met 1 jaar verlengd tot medio 2021.  
 
Vordering ministerie  
Voor onderwijsinstellingen vallende onder de WVO is het op basis van artikel 5 van de 
Regeling "Onvoorziene gevallen bij invoering vereenvoudiging bekostiging voortgezet 
onderwijs" (kenmerk: WJZ2005/54063802) toegestaan een vordering op te nemen op de 
Minister van OCW/EZ. De onderwijsinstelling heeft de keuze gemaakt om geen vordering op 
te nemen in de balans en deze als niet uit de balans blijkend actief toe te lichten. De 
vordering op het ministerie OCW/EZ wordt jaarlijks berekend op maximaal 7,5 % van de 
personele lumpsum van het betreffende jaar (zijnde het betaalritmeverschil). Voor 2020 zou 
dit een vordering betreffen van € 353.219. 
 
 
6.7 Toelichting op de staat van baten en lasten 
 
6.7.1 Vergelijking met vorig boekjaar       

          

Overheidsbijdragen         

3.1 Rijksbijdragen 2020   2019 
    EUR   EUR 
3.1.1 Rijksbijdragen OCW/EZ 6.850.396   7.839.599 

3.1.2 Overige subsidie OCW/EZ 24.500   34.501 

3.1.3 Ontvangen doorbetalingen Rijksbijdragen 
SWV 2.111.011   1.680.279 

  Rijksbijdragen 8.985.907   9.554.379 

          
De overige subsidies OCW/EZ bestaan uit subsidies voor studieverlof en 
doorstroomsubsidie. 

          

3.2 Overige overheidsbijdragen en -
subsidies       

    2020   2019 
    EUR   EUR 

3.2.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 29.312   46.283 

  Overige overheidsbijdragen en -subsidies 29.312  46.283 
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De overige overheidsbijdragen en -subsidies zijn gemeentelijke subsidies voor diverse 
projecten in de school, waaronder het project jongerenrechtbank in 2020. 

          
Overige baten       
3.5 Overige baten  2020   2019 
    EUR   EUR 

3.5.4 Verhuur 4.800   7.489 

3.5.5 Ouderbijdragen 69.056   114.488 

3.5.8 Overige baten 470.822   36.748 

  Baten in opdracht van derden 544.678  158.725 
 

              
Lasten         
          
4.1 Personeelslasten 2020   2019 

    EUR   EUR 

4.1.1 Lonen en salarissen 6.365.732   6.358.360 

4.1.2 Overige personele lasten 770.345   866.900 

4.1.3 Af: uitkeringen 130.683   287.630 

  Personeelslasten 7.005.395  6.937.630 

          
  Uitsplitsing: 2020   2019 

    EUR   EUR 

4.1.1.1 Brutolonen en salarissen 4.964.966   4.923.045 

4.1.1.2 Sociale lasten 640.294   642.715 

4.1.1.3 Pensioenpremies 760.473  792.600 

  Lonen en salarissen 6.365.732  6.358.360 

       

  Uitsplitsing: 2020   2019 
    EUR   EUR 

4.1.2.1 Dotaties personele voorzieningen -3.304   -152.015 

4.1.2.2 Personeel niet in loondienst 225.621   408.069 

4.1.2.3 Overig 548.028  610.846 

  Overige personele lasten 770.345  866.900 

          
4.2 Afschrijvingen 2020   2019 
    EUR   EUR 
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4.2.2 Materiële vaste activa 756.873   373.553 

  Afschrijvingen 756.873  373.553 

  
Per 1 januari 2020 zijn de activa-categorieën 'inventaris' en 'ICT' herzien waarbij de 
afschrijvingstermijn van inventaris van 10 jaar naar 5 jaar is gegaan en van ICT van 
5 jaar naar 3 jaar. Er heeft een eenmalige extra afschrijving plaatsgevonden van 
382.761 euro (272.698 voor inventaris en 110.064 euro voor ICT). 

  
4.3 Huisvestingslasten 2020   2019 
    EUR   EUR 

4.3.1 Huur 68.320   83.974 

4.3.2 Verzekeringen 4.750   6.117 

4.3.3 Onderhoud 161.022   129.099 

4.3.4 Energie en water 61.415   67.533 

4.3.5 Schoonmaakkosten 237.493   251.949 

4.3.6 Heffingen 7.714   5.122 

4.3.8 Dotatie overige 
onderhoudsvoorzieningen 142.000   142.000 

4.3.7 Overige 77   46 

  Huisvestingslasten 682.791  685.840 

 

4.4 Overige lasten 2020   2019 

    EUR   EUR 

4.4.1 Administratie en beheerslasten 384.158   418.094 

4.4.2 Inventaris en apparatuur 36.831   33.069 

4.4.3 Leermiddelen -en hulpmiddelen  456.702   357.791 

4.4.5 Overige 302.300  354.993 

  Overige lasten 1.179.991  1.163.947 

          

  Specificatie honorarium accountant EUR   EUR 

4.4.1.1 Onderzoek jaarrekening 20.570   36.541 

  Andere controleopdrachten 4.235   3.192 

  Fiscale adviezen 0   0 

  Andere niet-controlediensten 0   0 

  Accountantslasten 24.805  39.733 
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Financieel en buitengewoon         
          

5 Financiële baten en lasten 2020   2019 
    EUR   EUR 

5.1 Rentebaten 15   0 

5.5 Rentelasten (-/-) 7.495  0 

  Financiële baten en lasten -7.480  0 

 

6.8 Wet Normering Topinkomens (WNT) 

 
Verbonden partijen         

Model E: Verbonden partijen         

  Naam 
Juridische 

vorm 2019 
Statutaire 

zetel 
Code 

activiteiten Consolidatie 

          Ja/Nee 

  
Samenwerkingsverband Amstelland 
en Meerlanden Stichting Aalsmeer 4 (overige) nee 

  

De school is aangesloten bij het samenwerkingsverband Amstelland en Meerlanden. Van 
dit samenwerkingsverband ontvangt de school meerdere subsidies, met name in het kader 
van passend onderwijs. 

            

Wet normering topinkomens 
De Wet normering topinkomens is van toepassing op Scholengemeenschap Panta Rhei. Het voor 
Panta Rhei toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2020 € 132.000 (klasse B van de "Regeling 
normering topinkomens OCW-sectoren 2018") 

            

  Leidinggevende topfunctionaris E. Holtslag     

  Functie(s) directeur/ bestuurder     

  Duur dienstverband in 2020 1/1 - 31/12       

  Omvang dienstverband (in fte)  1,0       

  Gewezen topfunctionaris? nee       

  (Fictieve) dienstbetrekking? ja       

            

  Individueel WNT-maximum € 132.000   
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Beloning plus belastbare 
onkostenvergoedingen € 111.192       

  Beloningen betaalbaar op termijn € 20.253   
 

  

  Subtotaal € 131.445       

  -/- Onverschuldigd betaald bedrag € 0       

  Totaal bezoldiging € 131.445      

            

  Gegevens 2019         

  Duur dienstverband in 2019 1/1 - 31/12       

  Omvang dienstverband 2019 (fte)             1,0        

            

  Bezoldiging 2019         

  
Beloning plus belastbare 
onkostenvergoedingen € 106.823       

  Beloningen betaalbaar op termijn € 19.660       

  Totaal bezoldiging 2019 € 126.483       

            

  
Individueel bezoldigingsmaximum 
2019 € 127.000       

 
Er zijn geen bestuursleden en functionarissen die in 2020 een bezoldiging boven het 
individuele WNT-maximum hebben ontvangen. Er zijn in 2020 geen ontslaguitkeringen 
betaald aan overige functionarissen die op grond van de WNT dient te worden vermeld, of 
die in eerdere jaren op grond van de WOPT of de WNT vermeld zijn of hadden moeten 
worden. 
 
De bestuurlijke vergoeding aan de leden van het toezichthoudend deel van het bestuur is 
lager dan de publicatieplicht (€ 1.700,=). Derhalve is de opgave van de beloning 
achterwege gelaten. Zij ontvangen een vergoeding op basis van de aanwezigheid op 
vergaderingen.  Voor de directeur bestuurder wordt de cao bestuurders VO toegepast.  
 

Toezichthoudende leden van het bestuur met een bezoldiging van € 1.700 of minder: 
  

Naam topfunctionaris Functie 
Dhr. D. Landsaat voorzitter       
Dhr. L.N de Ruijter toezichthoudend bestuurslid   
Dhr. D.P van Hille toezichthoudend bestuurslid   
Mevr. B.L. Huijgen toezichthoudend bestuurslid   
Dhr. C.E.M Koot toezichthoudend bestuurslid   
Mevr. C. Rodgers toezichthoudend bestuurslid   
Mevr.T.A. Tamis toezichthoudend bestuurslid   
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Overige gegevens 
 

 

Overige verplichtingen na de balansdatum. 

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die moeten worden toegelicht. 
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Bijlage 2. Jaarverslag Medezeggenschapsraad 2020 
 

Inleiding  

Dit is het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van scholengemeenschap Panta 
Rhei. In dit jaarverslag beschrijft de MR in hoofdlijnen waar zij zich in het afgelopen 
schooljaar mee bezig heeft gehouden. Het verslag heeft tot doel om de achterban 
(personeel en ouders) te informeren over de activiteiten van de MR die in het afgelopen 
schooljaar hebben plaatsgevonden. 

Wat doet de MR? 

Iedere school in Nederland heeft verplicht een MR. Dat is vastgelegd in de Wet 
Medezeggenschap op Scholen (WMS). Een MR bestaat uit een afvaardiging van het 
personeel, leerlingen en een afvaardiging van de ouders. De MR overlegt met de directie 
van de school over belangrijke schoolzaken, zoals bijvoorbeeld het formatieplan, nieuwe 
beleidsvoornemens, verbeteringen en vernieuwingen in het onderwijs en het jaarrooster. De 
wet schrijft precies voor op welke gebieden de directie van een school de MR om advies en 
instemming moet vragen. In het geval van advies mag de MR alleen haar mening geven, 
instemming betekent dat een voorgenomen besluit van de directie pas uitgevoerd mag 
worden ná instemming van de MR. De directie heeft instemming van de MR nodig op een 
aantal zaken, zoals bijvoorbeeld het schoolplan, het formatieplan, regels op het gebied van 
veiligheid, gezondheid en welzijn (Arbo), de vrijwillige ouderbijdrage en de schoolgids. 
Naast de formele bevoegdheden van de MR, is zij tevens een klankbord voor de directie. 

Samenstelling MR  

De MR bestaat uit een personeelsgeleding en een oudergeleding. De directie maakt geen 
onderdeel uit van de MR, maar neemt op verzoek wel deel aan de vergaderingen. Onze MR 
bestond in het jaar 2020 uit vier personeelsleden en drie ouders. De MR heeft geen leerling 
geleding, maar hoopt in de toekomst daar verandering in te kunnen brengen. De leden van 
de MR zijn als ouder of als personeelslid betrokken bij scholengemeenschap Panta Rhei. 
Vanuit deze betrokkenheid denken en beslissen wij mee over beleidszaken om daarmee een 
bijdrage te leveren aan een plezierige,  veilige,  leer-en werkomgeving en kwalitatief goed  
onderwijs op onze school. De Medezeggenschapsraad spreekt voor zowel ouders, leerlingen 
en personeel. 
Ieder lid wordt voor een periode van 4 jaar gekozen. De ouders zijn lid zolang het kind 
gebonden is aan de school.  
 
Personeelsgeleding (sinds september 2020):      
 

Naam Geleding Datum intreden  Datum aftreden 
Abdellatif Amkari  
(voorzitter sinds sept 2019) 

OP Februari 2018 Februari 2022 

Ayyoub Maarfi  
(secretaris sinds sept 2020) 

OP September 
2020 

September 2024 

Raymond Spruijt 
(voorzitter tot juli 2019) 

OP November 2017 November 2021
  

Dirk Duiven OOP September 
2018 

September 2022 

Oudergeleding (sinds september 2020):  
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Naam Geleding Datum intreden  Datum aftreden 
Jacqy Cleijne Ouders  September 2019 Zo lang het kind 

gebonden is aan 
school  

Mona Marchand  Ouders November 2019 Zo lang het kind 
gebonden is aan 
school 

Emma Manhoef Ouders Januari 2020 Zo lang het kind 
gebonden is aan 
school 

 
 
MR verkiezingen 
Eén lid uit de personeelsgeleding van de MR is het afgelopen jaar afgetreden. In mei 2020 is 
de vacature uitgezet onder het personeel. Er hebben zich meerdere kandidaten gemeld. 
Conform het reglement is er een verkiezing georganiseerd. Ayyoub Maarfi is door het 
personeel gekozen als nieuw lid voor de personeelsgeleding. Ingangsdatum van toetreding 
is september 2020.  
 
Werkwijze  
Om ervoor te zorgen dat relevante onderwerpen tijdig aan bod komen tijdens MR-
vergaderingen is in het activiteitenplan een jaarplanning opgenomen. Aan de hand van de 
jaarplanning worden de agendapunten vastgesteld. Op de jaarplanning staan onderwerpen 
die in elke vergadering aan bod komen; dit zijn zowel de aandachtsgebieden die we vanuit 
de MR hebben geformuleerd als de onderwerpen die aan bod moeten komen conform de 
Wet Medezeggenschap op scholen (WMS). Om de MR-vergaderingen goed te laten verlopen 
zijn er dit schooljaar meer voorbereidende overlegmomenten ingepland.  
 
Voorafgaand aan de MR-vergadering met de directie worden er structureel drie 
voorbereidende overlegmomenten ingepland. Bij het eerste overlegmoment wordt de 
agenda bepaald, hier zijn de voorzitter, secretaris en de directeur-bestuurder bij aanwezig. 
Na dit overleg stuurt de directie de stukken op. Het tweede overlegmoment is met de 
gehele MR. De ontvangen stukken worden dan besproken. De standpunten met betrekking 
tot elk onderwerp/stuk worden geformuleerd en meegenomen naar het inhoudelijk overleg. 
Tijdens het inhoudelijk overleg is de gehele directie, de voorzitter (MR) en de secretaris 
(MR) aanwezig. Hierin worden de eerste vragen al beantwoord. Na dit overleg vindt de MR-
overlegvergadering plaats. Tijdens deze vergadering is de gehele MR en de gehele directie 
aanwezig. Vanaf september vonden alle MR-vergaderingen online plaats. 

 

Vergaderfrequentie 
In het jaar 2020 heeft de MR zes keer vergaderd. Buiten de vergaderingen om is de MR 
diverse malen fysiek en online bij elkaar geweest om lopende zaken te bespreken. De 
personeelsgeleding van de MR heeft een tweewekelijks overleg waarbij de lopende zaken 
besproken worden. 
 
De verslaggeving van de MR-vergaderingen ligt momenteel in handen van een externe 
notulist. De secretaris van de MR ziet hierop toe. Goedgekeurde notulen worden in het 
interne communicatieblad Focus gepubliceerd.  
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De MR heeft ingestemd met de volgende onderwerpen: 
o Vakantieregeling 2020-2021 

o Lessentabel 2020-2021 

o Financiële kwartaalrapportages en voortgangsrapportages periode 1, 2 en 3 

o Formatieoverzicht 2020-2021 

o Examenreglement en PTA’s 2020-2021 

o Schoolgids 2020-2021 

o Nieuwe voorstel LC –LD-procedure  

o Schoolgids 2020-2021 

o Het activiteitenplan 2020-2021 

o Invoering mondkapjes 

o Hybride onderwijs 

o School ondersteuningsprofiel 

 

Een greep uit de overige onderwerpen die besproken zijn: 
o Ontwikkeling leerlingaantallen 

o Voortgangsverslag projectplan promotie  

o De voortgangsrapportages schoolplan 

o Proces lessentabel en consequenties  

o Passend onderwijs financiële verantwoording en eindrapportage 2019 

o Overzicht kort-lang verzuim 

o Functieprofielen LC en LD  

o Inspectierapport en herstelopdracht  

o Individueel keuzebudget 

o Uitkomst leerlingen lunchen  

o Activiteitenplan zorg onder- en bovenbouw  

o Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) 

o Ouder, leerling en medewerkers tevredenheidsonderzoek en de daarbij horende 
actiepunten  

o Corona en gevolgen onderwijs  

o Nieuwe CAO (2020) 

o Faciliteiten personeel 

o Samenwerking met HWC 

o Samenwerking met KKC 

o Onderwijsresultaten 

o Kaderbrief begroting 2021 

 

De speerpunten van de MR: 
o Onderwijsklimaat  

o Onderwijsresultaten  

o Strategische doelen van de school  
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o Ontwikkeling leerlingenaantallen  

o Implementatie cao-afspraken 

o Communicatie en versterking achterban  

o Aantrekken van ouders voor de oudergeleding 

o Professionalisering MR  

 

Corona  
De uitbraak van COVID-19 (Corona) heeft een enorme impact op ons allemaal gehad. De 
wereldwijde pandemie leidt tot ongekende omstandigheden. Ook voor het onderwijs heeft 
dit grote organisatorische en beleidsmatige gevolgen gehad. Samen met de directie hebben 
we zo adequaat mogelijk de uitvoering van de landelijke en lokale richtlijnen bewaakt. Dit 
raakt namelijk veel beleidsterreinen binnen de organisatie. De MR heeft daarin samen met 
de directie intensief samengetrokken.  

 
Financiële verantwoording  
De MR heeft voor het jaar 2020 een bedrag van 6000 euro ter beschikking gesteld gekregen 
om haar werk te kunnen uitvoeren. Hieronder een overzicht van de uitgaven van de MR.  
Omschrijving Aantal  Totaal  
AOB cursus 2 2.304 
AOB servicepakket 1 598,95 
CNV training 2  1.740 
Dinerkosten vergadering  3 280,15 
Externe notulist  2 527,56 
   
Totaal  5450,66 

De dinerkosten zijn dit jaar lager uitgevallen, dit komt doordat de jaarlijkse 
startbijeenkomst van de Rvt en MR in 2020 niet is doorgegaan. Daarnaast heeft de MR 
grotendeels online vergaderd.  

 
Scholing  
De MR vindt het belangrijk om een professioneel partner te zijn voor haar achterban en de 
schoolleiding. Daarom investeren de MR leden veel tijd om zich te scholen op verschillende 
beleidsterreinen en onderwerpen. De volgende cursussen zijn het afgelopen jaar door de 
leden gevolgd; basis MR, financieel beleid, activiteitenplan en taakbeleid. De cursussen 
werden in company gevolgd om de kosten te drukken.  

 

Samenwerking met de bestuurder en de leden van het toezichthoudend deel van 
het bestuur 

In het najaar van 2020 is er een ambitiegesprek geweest tussen de directie en de 
personeelsgeleding van de MR. Dit gesprek was gepland naar aanleiding van een aantal 
knelpunten. De MR heeft aangegeven voortaan eerder betrokken te willen worden bij het 
proces om de kans op dergelijke knelpunten te minimaliseren. De MR streeft daarnaast 
naar een transparante samenwerking, waarbij meer openheid van zaken wordt gegeven. De 
directie heeft aangegeven hier gehoor aan te willen geven.   

Door corona zijn meerdere contactmomenten tussen de MR en de RvT niet doorgegaan. De 
jaarlijkse bijeenkomst aan het begin van het schooljaar heeft in 2020 niet plaats gevonden. 
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Wel heeft de MR en de RvT in 2020 twee keer een horizontaal overleg gehad. De MR en de 
RvT streven ernaar het contact tussen beide organen te intensiveren.   
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Bijlage 3. Verslag toezichthoudend deel bestuur 2020 
Leren omgaan met de grote gevolgen van een minuscuul virus 
 
Inleiding  
Corona heerst  
Het verslagjaar 2020 werd vrijwel volledig beheerst door de invloed van het Coronavirus. Het bracht ook 
Panta Rhei in een volslagen onverwachte en onbekende overgang van klassikaal leren naar “lesgeven op 
afstand”. Verder dan de anderhalve meter op school; zelfs via de elektronische weg naar “het thuis” van 
de leerlingen.  
Een uitdaging van jewelste voor iedereen: leerlingen, docenten, mentoren, onderwijsondersteunend en 
facilitair personeel; en niet te vergeten voor de leidinggevenden: teamleiders, directie en bestuur. Ook 
ouders en verzorgers werden heftig geconfronteerd met dit door de natuur afgedwongen project.  
We komen daar in het vervolg van dit verslag nog kort op terug.  
De Raad van Toezicht (RvT) spreekt bij voorbaat haar waardering uit voor de wijze waarop “de school” 
deze niet geringe uitdagingen heeft aangepakt. Perfect? Dat niet en kon ook niet door de complexiteit 
van al het nieuwe dat in hoog tempo op de medewerkers van Panta Rhei afkwam.  
Maar dankzij de inzet en goede wil van vrijwel alle betrokkenen om in het belang van de leerlingen het 
beste ervan te maken en snel te willen leren, kon bijvoorbeeld het schooljaar 2019-2020 worden 
afgesloten met honderdprocent score aan geslaagden. En dat zegt ondanks alle relativiteit van het 
bijvoorbeeld vervallen van centrale examens, voldoende over de bereidheid en het 
doorzettingsvermogen van “de crew”.  
Op die inzet wordt overigens nog steeds een beroep gedaan, nu in nieuwe schooljaar tot en met de 
periode waarin dit verslag wordt geschreven (eerste kwartaal ’21) het virus nog niet verslagen is.  
Anderzijds biedt, paradoxaal genoeg, zo’n lange periode van improvisatie ook kansen om deze vorm van 
“noodgedwongen onderwijs op afstand” zo onder de knie te krijgen dat het onderwijsinhoudelijk en 
technisch als een bruikbaar en efficiënt instrument kan worden toegepast in weer normaler tijden.  
Mogelijk wordt dat voor het onderwijs het positieve effect van alle coronamisère.  
 
Ook nog “gewoon werk aan de winkel”  
Voor de RvT en de directeur-bestuurder was er naast de perikelen rond Corona 19 ook “gewoon werk 
aan de winkel”.  
De omvorming van het one-tier bestuursmodel naar een two-tier opzet werd in 2020 afgerond.  
In juni vond deze eerste vergadering nieuwe stijl plaats van het nieuwe orgaan: RvT met de directeur-
bestuurder van de school. In totaal werd er in het verslagjaar zes keer vergaderd; waarvan tweemaal in 
de one-tier mode en viermaal als RvT.  
De omzetting zelf leverde nogal wat werk op omdat naast nieuwe statuten, een reglement voor de RvT 
c.q. voor de directeur-bestuurder, veel reeds bestaande schoolreglementen moesten worden 
omgevormd naar het nieuwe model.  
Voor de RvT was het ontwikkelen van een Toezichtvisie, een Toezicht Kader en een Toetsingskader de 
opdracht waarmee in 2019 een aanvang was gemaakt en die in 2020 werd afgerond. (zie hierna)  
Veel aandacht was er ook voor het project STO (Sterk Techniek Onderwijs).  
En uiteraard gold dat voor de voorgangsrapportages over de ontwikkelingen binnen Panta Rhei. Thema’s 
als de toekomst van de school en de ontwikkeling van de leerlingaantallen vroegen de aandacht. 
Vormen van samenwerking met collega-scholen kwamen ook regelmatig aan de orde.  
Dat geldt ook voor contacten met de gemeente en die binnen andere samenwerkingsverbanden, zoals 
het Samenwerkingsverband Amstelland- Meerlanden.   
De (financiële) gang van zaken in de school, ‘het bedrijf’, wordt in het verslag van de 
directeur-bestuurder uitvoerig aan de orde gesteld.  
Dit onderdeel in ons verslag beperkt zich in hoofdzaak tot de ervaringen van de RvT zelf; met de 
jaarcijfers 2019 en de begrotingsvoorbereiding 2021 als centrale onderwerpen. 
 

De formaliteiten  
Hieronder volgt eerst een overzicht van de samenstelling en mutaties in de RvT.  
De vergoedingen en nevenfuncties komen daarna. Verder zijn de commissies van de RvT 
opgenomen.  
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De zelfevaluatie van de RvT is doorgeschoven naar 2021 vanwege de beperkingen van 
Corona.  
Ter wille van de deskundigheidsbevordering is er deelgenomen aan het jaarcongres van 
de VTOI-NVTK “Kwaliteit van toezicht”. 
 
Samenstelling, vergoedingen, nevenfuncties van de Raad van Toezicht 
Samenstelling RvT op 31 december 2020 
Dhr. L. de Ruijter lid sinds september 2014  

Dhr. C.E.M. Koot  lid sinds juni 2016 

Mw. T.A. Tamis  lid sinds oktober 2016 

Mw. B.L. Huijgen  lid sinds november 2016  

Dhr. D. Landsaat  lid sinds januari 2017 en voorzitter sinds september 2019 

Mw. C. Rodgers  lid sinds januari 2018 

Na afloop van het schooljaar 2019-2020 nam Daan van Hille afscheid als lid van de RvT, 
waar hij sinds juli 2016 deel van uitmaakte. Daan van Hille ambieerde om persoonlijke 
redenen geen tweede termijn.  

De RvT betreurde zijn vertrek maar respecteerde uiteraard zijn keuze. Voor zijn kennis, 
inzet en bijdrage met name op het terrein van HRM is de RvT hem veel dank verschuldigd.  

Een voorstel werd aanvaard om vooralsnog niet over te gaan tot aanvulling van de RvT, 
maar begin 2021 een vacature open te stellen; om zo tijdig voor vervanging te kunnen 
zorgen wanneer ook Lau de Ruijter, medio 2021, afscheid zal nemen. Met het 
wervingsproces is eind van het jaar een begin gemaakt.  

Herbenoemingen voor een tweede termijn waren er voor Barbara Huijgen, Dorine Tamis, 
Kees Koot en Dirk Landsaat. 

Vergoeding leden RvT  
De leden van de RvT ontvangen een vrijwilligersbijdrage van maximaal 900 euro per jaar en 
de voorzitter van maximaal 1350 euro per jaar. Dit is inclusief reiskosten en kleine 
verbruikskosten en exclusief een scholingsbudget van 600 euro. Deze regeling is in het 
verslagjaar ongewijzigd toegepast. Ook na de formele overgang naar het nieuwe 
bestuursmodel is de bestaande basisregeling voor vergoeding van RvT leden hetzelfde 
gebleven.  

Nevenfuncties RvT 

Naam bestuurslid Hoofdfunctie (betaald) Nevenfunctie (onbetaald) 

Mw. B.L. Huijgen Sr. bestuurs-en 
netwerkadviseur 
inspectie Leefomgeving 
en Transport  

Nieuwslezer Jamm FM 

Vrijwilliger boswachter Natuurmonumenten 

Dhr. C.E.M. Koot Maatschap Je Taxman, 
fiscaal en financieel Maat 
(onderneming voor 
belasting- en financieel 
advies) 

Stichting Amstelveen Oranje penningmeester 
Stichting Vrienden van Tobo -Voorzitter 

R.K.S.V. RODA'23 -Planner kleedkamerindeling 
Stichting Jazz in het Dorp -Vrijwilliger 
Avond4daagse Amstelveen -Vrijwilliger 
Toneelgroep Tobo  

Dhr. D. Landsaat Gepensioneerd Amstelveense omroep RTVA –secretaris 
bestuur 

voorzitter bestuur Winkeliersvereniging 
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Rembrandtweg  

Voetbalclub AMVJ -bestuurslid 

Mw. C. Rodgers Directeur Music Matters 
Rotterdam  

Lid van de Raad van Toezicht van Stichting 
Rijswijkse Kinderopvang 

Voorzitter van Stichting IXL Sickle Cell Awareness 

Lid van de Raad van Toezicht van MOCCA 

Dhr. L.N. de Ruijter Gepensioneerd Vrijwilliger NIVON als gastheer van Zeehuis in 
Bergen aan Zee 

Mw. T.A. Tamis Opleidingsmanager HBO-
ICT, Hogeschool Utrecht 

Gecommitteerde BIM Deeltijd, Hogeschool 
van Amsterdam  

 

 
Geen van de leden van de RvT vervult tegelijkertijd de functie van bestuurder binnen het 
voortgezet onderwijs. Ook andere mogelijke vormen van ongewenste belangverstrengeling 
zijn niet aan de orde. 

 

Taakverdeling binnen de RvT  
In het verslagjaar was de taakverdeling van de leden (na het vertrek van de heer van Hille) 
als in het onderstaand schema wordt weergegeven.  
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Juridische zaken X  X    

Governance X  X X   

Onderwijskundig (ook kwaliteit)    X X X 

Personele zaken (HR)   X  X X 

Financiën (audit)  X X    

Remuneratie (beloning)   X X  X 

Externe contacten (gemeente 
o.a.) X X X X   

ICT     X X 

Marketing, positionering X   X  X 

 

Deze taakverdeling vormt tevens de samenstelling van de verschillende commissies binnen 
de RvT als het gaat om het toezien op en de interne voorbereiding van agendastukken en 
andere informatie op de onderscheiden gebieden.  
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Nevenfuncties directeur-bestuurder 
De algemeen directeur-bestuurder heeft een aantal onbetaalde nevenfuncties. Voor zover 
deze voor zijn functie relevant zijn staan ze hieronder genoemd:  
Lid van de RvT van het samenwerkingsverband Amstelland en Meerlanden en voorzitter 
Auditcommissie 
Lid van de RPO Amstelland 
Lid van de OSVO (vereniging van alle schoolbesturen in het Amsterdamse voortgezet en 
middelbaar beroepsonderwijs) 
Lid van de themacommissie Governance (VO-raad) 
Lid RvT Stichting Kinderopvang Hoorn 
Lid RvT ATRIA 
 
Beoordeling en salariëring directeur-bestuurder 
Het functionerings-/beoordelingsgesprek dat door de renumeratiecommissie uit de RvT met 
de directeur-bestuurder werd gevoerd kon door omstandigheden niet eerder dan in de 
eerste maand van 2021 worden gehouden. Ook hier speelde Corona een vertragende rol.  
In essentie was er sprake van een open gesprek over de rol die de directeur-bestuurder in 
de gewijzigde bestuurlijke/organisatorische setting en in de Coronatijd heeft vervuld;  
 
De directeur is conform de CAO Bestuurders VO ingeschaald in schaal B2, trede 7, wat het 
maximum salaris is dat volgens de WNT (Wet Normering Topbestuurders) aan de directeur-
bestuurder van de Panta Rhei betaald kan worden.  
De arbeidsvoorwaarden van deze CAO zijn op zijn functie van toepassing. 
 

Van toezichthoudend deel bestuur naar Raad van Toezicht 

Wijziging statuten, reglementen RvT en directeur- bestuurder gereed  
De ontvlechting van het bestuur naar een stelsel van bestuur(der) en Raad van Toezicht 
(RvT) werd qua terminologie al in het vorige jaarverslag geïntroduceerd.  
De voorbereidingen zelf daartoe werden in het nieuwe schooljaar 2019/20 aangepakt: met 
de noodzakelijke statutenwijziging, het maken van een reglement RvT en een directeur-
bestuurder reglement als prioriteit.  
De formele en uitvoerende stappen hebben in 2020 hun beslag gekregen. Na groen licht 
van de MR  
op de concepten, werden de gewijzigde statuten in de maand maart gepasseerd en de twee 
andere kerndocumenten vastgesteld. 
 

Toezichtvisie, toezichtkader en toetsingskader ingevoerd  
Door de toekomstige RvT werd zoals eerder opgemerkt ook al in 2019 voorgesorteerd op de 
nieuwe situatie door aan de slag te gaan met het concipiëren van een drieluik te weten: een 
toezichtvisie, een toezichtkader en een toetsingskader.  
Daarmee werd ingespeeld op het- ook statutair en reglementair in den brede vast te leggen 
- commitment aan richtlijnen van de Code goed Onderwijs Bestuur van de VO-Raad (2019).  
Na de vaststelling van dit drieluik -in de loop van het jaar (juni) werd ook het 
toetsingskader bekrachtigd- was documentair helder geregeld hoe de RvT zich in haar 
onderscheiden rollen wenste te manifesteren. 
Kort herhaald: “zonder op de stoel van de bestuurder te willen gaan zitten desalniettemin 
voluit betrokken zijn bij en zoveel mogelijk deelnemend in het streven naar continuïteit en 
succes van de school; Toezicht uitoefenen op hoofdlijnen, waarbij voor de toetsing van 
thema’s die deel uitmaken van het toetsingskader als uitgangspunt geldt: “zacht” op de 
relatie(s) -met als basis: open  
samenwerking, respect en wederzijds vertrouwen- maar “hard”- positief kritisch- op de 
inhoud.  
Het is goed dat bij de vaststelling van deze documenten nadrukkelijk is aangegeven dat het 
hier “een dynamisch complex” betreft. Dat betekent: accenten in toezicht en toetsing van 
thema’s kunnen variëren wanneer de situatie daartoe aanleiding geeft.  
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Het toetsingskader zal tevens een nuttige rol vervullen bij mogelijke updates van de jaaragenda 
van de RvT.  

Interne reglementen bijgewerkt 
Gevolg van de invoering van het nieuwe besturingsmodel was ook dat een hele set 
schoolreglementen ge-update dienden te worden naar de nieuwe situatie. Die aanpassing is 
vanuit de RvT voorbereid. Enkele voorbeelden: het leerlingenstatuut, de interne 
klachtenregeling, MR-reglement en klokkenluidersregeling.  
Eind 2020 was deze klus op een laatste verbeterslag na en waar nodig voorzien van een 
akkoord van de MR geklaard.  
 

Eerste ervaringen bestendigd 
Gesproken mag worden van een soepele overgang naar het nieuwe model. Dat werd 
duidelijk bevorderd door de wijze waarop en de snelheid waarmee “beide partijen ” - RVT en 
directeur-bestuurder- hun wederzijds nieuwe rolverdeling oppakten. Deze ontwikkeling 
heeft zich vanaf het begin van het nieuwe schooljaar 20/21 goed doorontwikkeld.  
 

Invoegen: Verantwoordelijkheden en bevoegdheden 

Intern en extern overleg  

Tweemaal horizontaal overleg met de MR  
Dit verslagjaar heeft een delegatie van de RvT tweemaal met de MR overlegd; eenmaal met 
en eenmaal zonder de directeur-bestuurder. Deze overleggen dienen in zijn algemeenheid 
ertoe informatie uit te wisselen op strategisch niveau. Door de aanwezigen werd dan ook op 
zich deze informatie-uitwisseling als belangrijk en constructief bestempeld. 
Helaas heeft Corona roet in het eten gegooid voor de traditionele informele bijeenkomst van 
directie, RvT-leden en MR –leden. 
 

Externe contacten RvT  
De voorzitter van de RvT is aanwezig geweest bij overleg met de wethouder onderwijs van 
Amstelveen, de heer Berkhout.  
Deze heeft het vmbo tot een van de speerpunten van beleid gemaakt. Hij heeft de nodige 
toezeggingen gedaan over steun aan de school.  
Onder andere voor de wijze van werving van nieuwe pedagogisch medewerkers, waarvoor 
Panta Rhei een subsidieaanvraag voor 2021 kan doen. 
Eveneens werd door de wethouder positief gereageerd op het verzoek aan de gemeente om 
te faciliteren bij de aanschaf van devices voor leerlingen.  
Ook bij een informatieve avond over het concept IHP (integraal huisvestingplan voor 
scholen) was de RvT vertegenwoordigd.  
 

Het thema van het jaar: Corona 
In de inleiding is geschreven dat we nog iets meer zouden zeggen over de impact van 
Corona. 
Het heeft de gemoederen en de actie dan ook meer dan beziggehouden vanaf de eerste 
lockdown.  
In de loop van de maanden is onder meer uit de rapportages van de schoolleiding duidelijk 
geworden dat de radicale inbreuk op het gevestigde onderwijspatroon veel handen en 
voeten in de aarde heeft gehad. En nog steeds heeft. Als RvT volgen we de ontwikkelingen 
op de voet: vanaf de -over het geheel positieve- controle van het luchtverversingssysteem, 
het ter beschikking stellen van  
ICT-tools aan leerlingen, het plaatsen van een grote tent op het speelplein -vervanger van 
de inpandige aula-, de introductie van vormen van hybride onderwijs, het werken met digi-
coaches ter ondersteuning van docenten, tot aan de situatie tijdens het maken van dit 
verslag.  



Jaarverslag 2020  Stichting voor Voortgezet Onderwijs Amstelveen versie 0.08    86 

Ondanks de opgave om op meerdere afstanden te moeten werken en toch de leerlingen zo 
direct mogelijk betrokken weten te houden, is over de hele linie genomen, het uiterste 
gedaan om dat te realiseren; en is naar het oordeel van de RvT, de omstandigheden in 
aanmerking genomen, het best haalbare tot stand gebracht.  
Dit alles ondanks meer ziekteverzuim bij leraren en leerlingen (door Corona en 
quarantainevoorschriften), instant roosteraanpassingen als gevolg daarvan en andere 
uitdagingen; zoals stilvallende docentenopleidingen, met als mogelijk gevolg dat diploma’s 
niet tijdig gehaald worden en tijdelijke bevoegdheden daardoor zouden vervallen. 

De RvT heeft zoals eerder opgemerkt alle inspanningen van alle betrokkenen om de 
leerlingen zo goed mogelijk te kunnen blijven dienen, met bewondering gevolgd.  

 

Tijdens crisis en verbouwing …… 

Ondanks de impact van Corona op het dagelijkse schoolleven stonden in gang gezette 
ontwikkelingen niet stil en werd ook nieuw beleid aangeboden rond Panta Rhei en het vmbo 
in het algemeen.  

We belichten hier kort een aantal onderwerpen. 

Het Techniek project STO  
In dit grote en uiterst belangrijke project ter bevordering van het technisch onderwijs 
bundelen gemeenten, bedrijfsleven en vmbo-scholen in de regio hun krachten. Als 
penvoerder speelt Panta Rhei een centrale rol. 
Gestart in het vorig schooljaar kreeg ook dit project- Sterk Techniek Onderwijs Amstelland  
genaamd- te maken met de gevolgen van Corona. De planontwikkeling werd weliswaar 
onverdroten voortgezet, maar sommige acties rond dit project, zoals het koppelen van het 
bedrijfsleven en het organiseren van manifestaties rond het technisch onderwijs zijn 
vertraagd en moesten naar later worden geschoven.  
De RvT gaat ervan uit dat dit uitdagende en belangwekkende plan met succes voor de 
school zal worden voortgezet en geïmplementeerd.  
 

Zelfstandigheid en continuïteit koesteren, maar alertheid is geboden  
Actie blijft nodig waar mogelijk 
Panta Rhei is een zelfstandige vmbo-school en de RvT is daar voorstander van.  
Tegelijkertijd baart de dalende trend in de leerlingaantallen ook de RvT de nodige zorgen. 
Ook in het nieuwe schooljaar was dat het geval. Om op termijn zelfstandig te kunnen 
blijven zijn/worden op meerdere terreinen acties ondernomen:  
 

Mavo havo brugklas 
Zo zijn in de loop van het jaar verkenningen geweest bij Amstelveense collega’s -
scholengemeenschappen- om te komen tot een samenwerking.  
Een van de resultaten is dat onze school samen met het Keizer Karel College volgend 
schooljaar (21/22) gaat starten met een mavo-havo brugklas.  
De RvT acht dit qua onderwijskundig aanbod en uit het oogpunt van continuïteit een goede 
aanpak;  
 

Technologie en creativiteit als trekker 
Om Panta Rhei aantrekkelijk(ker) te maken op het gebied het technisch onderwijs (zie 
hierboven bij het STO) en de school onderscheidend te positioneren van andere vmbo-
scholen, is het thema “Technologie en Creativiteit” gepresenteerd als trekker om dat 
onderscheid te gaan bewerkstelligen. Naar het oordeel van de RvT een goede keus.  
 
Werving van nieuwe leerlingen  
Werving van nieuwe leerlingen blijft een centraal thema.  
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Ook hier dreigde de (gedeeltelijke) Corona lockdown een ernstige spelbreker te worden in 
de uitvoering van allerlei wervingsactiviteiten, zoals de open dagen.  
Maar een creatief idee om dit online te gaan aanbieden werd verder uitgewerkt en is in 
samenwerking met de plaatselijke omroep ook qua aanwezigheid van ouders en jeugd 
succesvol in 2021 uitgevoerd. De effecten op het leerlingenaantal voor het nieuwe 
schooljaar zullen het antwoord moeten geven.  
 

Samenwerking op facilitair terrein 
Een geheel andere invalshoek om zelfstandig te kunnen blijven functioneren is te kijken of 
dat ook door samenwerking met collega-scholen op bv. facilitair gebied kan worden 
gerealiseerd. Het zou de efficiency kunnen bevorderen. 
De RvT had al eerder groen licht gegeven om op bestuurlijk niveau oriënterende gesprekken 
hierover aan te gaan met de Ceder groep. Recent zijn de contacten met de groep weer 
geïntensiveerd en is de RvT uitgenodigd om kennis te komen maken.  
 

Niet te veel…….  
De situatie rond Corona legt extra druk op de medewerkers. Ook dit verslag getuigt 
daarvan. De RvT stelt, onder meer uit het zojuist gegeven overzicht, tevens vast dat er 
daarnaast nog een aanzienlijke hoeveelheid projecten binnen de school in voorbereiding of 
uitvoering zijn; en die ook impact hebben op “mens en werk”. We hebben daarover onze 
zorgen geuit tegenover de directeur-bestuurder en hem in overweging gegeven waar nodig 
te temporiseren c.q. te prioriteren.  
 

Ontwikkelingen in andere samenwerkingsverbanden 
De directeur-bestuurder heeft zitting in meerdere samenwerkingsverbanden. Naast het al 
genoemde SWVAM in Amstelland, is dat ook het geval het OSVO (vereniging van 
schoolbesturen voor VO in Amsterdam). De RvT werd via regelmatige rapportages goed op 
de hoogte gehouden van de gang van zaken in deze (en andere) organisaties. Ook over het 
regelmatig overleg van de directeuren VO met de gemeente Amstelveen over 
onderwijsaangelegenheden kon de vinger aan de pols worden gehouden. 
We verwijzen daarvoor kortheidshalve naar het bestuurdersverslag. 
 

Waarschuwing van de Inspectie 
Na het positieve rapport van de inspectie in 2019 en de tijdige afronding van de enige 
aanwijzing tot herstel inzake het eindexamenbesluit, volgde medio 2020 een waarschuwing 
en attendering inzake de kwaliteit van het onderwijs in de basis- en kaderopleiding. 
De RvT heeft kennisgenomen van een plan van aanpak van de directie dat een structurele 
oplossing voor dit vraagstuk moet bieden.  
 

Financiën 
Gunstige jaarcijfers 2019  
 De RvT heeft de jaarcijfers 2019 in haar eerste officiële vergadering als zelfstandig orgaan 
in de organisatie goedgekeurd en de directeur-bestuurder gedéchargeerd voor het gevoerde 
beleid. Opvallend gegeven het aanzienlijk hoger batig saldo dan oorspronkelijk was begroot. 
Hogere rijksbijdragen, meer inkomsten uit het SVWAM en een eenmalige vrijval van en 
voorziening waren de voor de RvT acceptabele verklaringen voor “deze meevallers”.  
Voor Panta Rhei stonden alle financiële indicatoren op groen en voldeed naar het oordeel 
van de accountant ook de jaarverslaggeving aan alle toepasselijke wet -en regelgeving.  
 
De RvT nam met genoegen kennis van diens conclusie dat Panta Rhei financieel gezond is 
en in verhouding tot de benchmark en de signaalwaarden van de inspectie voldoende solide 
is. 
Aan de rechtmatigheid van uitgaven werd evenmin getwijfeld. Met een goedkeurende 
verklaring ten bewijze daarvan. De adviezen die met name betrekking hadden op de 
administratieve organisatie zullen c.q. zijn door de directeur-bestuurder opgevolgd. 
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Goedkeuring van de jaarrekening 2019 door de RvT betekende ook een akkoord op de 
doelmatigheid van de bestedingen in het verslagjaar. Bij de behandeling van 
(onderwijskundige en financiële) tussenrapportages is nadrukkelijk ook gekeken naar de 
voortgang van activiteiten en in hoeverre die qua doelmatigheid en doelgerichtheid de 
uitgaven ter zake rechtvaardigden. Voorbeelden daarvan zijn: de investeringen die zijn 
gedaan als gevolg van het aantrekken van nieuwe medewerkers met een pedagogische 
achtergrond; en de extra inspanningen in het kader van professionalisering van zittende 
medewerkers. 
Overall gezien heeft de RvT ook qua doelmatigheid van bestedingen de directeur-bestuurder  
décharge verleend.  
 

Kaderbrief en Begroting 2021  
Tegen het eind van het jaar werd volgens het nieuwe regiem van voorbereiding van 
begrotingen allereerst de kaderbrief 2021 besproken en vastgesteld.  
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Bijlage 4. Gebruikte termen en afkortingen 
 

ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling 
AVG Algemene Verordening Gegevensbescherming 
BBL Basisberoepsgerichte leerweg 
CNC Computer Numerical Control (computergestuurd) 
CSPE Centraal Schriftelijk en Praktisch Examen 
D&P Dienstverlening & Producten (profiel) 
DUO Dienst Uitvoering Onderwijs 
FG Functionaris Gegevensbescherming 
GT Gemengd Theoretische leerweg 
IHP Integraal Huisvestingsplan 
ISK Internationale Schakelklas 
KBL Kaderberoepsgerichte leerweg 
LB, LC, LD Salarisschalen voor onderwijzend personeel 
LOB Loopbaanoriëntatie en –begeleiding 
LWOO Leerwegondersteunend onderwijs 
MBO Middelbaar beroepsonderwijs 
MJOP Meerjarenonderhoudsplan 
MR Medezeggenschapsraad 
MT Managementteam 
NT2 Nederlands als tweede taal 
OCW Ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschap 
One-tier Monistisch bestuursmodel, toezichthouders maken deel uit van het bestuur 
OP8 Onderwijsstandaard van de inspectie voor toetsing en afsluiting 
OPP Ontwikkelingsperspectiefplan 
OSVO Vereniging van schoolbesturen voor VO in Amsterdam 
PTA Programma van toetsing en afsluiting 
RI&E Risico Inventarisatie & Evaluatie 
RJO Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs 
ROSA Regionale Opleidingsschool Amstelland 
RPO Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen 
RvT Raad van Toezicht 
SMART Specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdsgebonden 
STO Sterk techniekonderwijs 
SWV Samenwerkingsverband 
SWVAM Samenwerkingsverband Amstelland en Meerlanden 
TL Theoretische leerweg 
Two-tier Dualistisch bestuursmodel, scheiding tussen directie en toezichthouders 
VMBO Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs 
VO Voortgezet onderwijs 
WMS Wet Medezeggenschap op Scholen  
WNT Wet Normering Topinkomens 
WOVO Werkloosheidsregeling Onderwijspersoneel Voortgezet Onderwijs 
Z&W Zorg & Welzijn 
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