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Bestuursverslag ISNO Yunus Emre

1.1. Organisatie

Contactgegevens

• Naam schoolbestuur: ISNO Yunus Emre

Bestuur nummer 40272

le van der Kunstraat 282
2521AV Den Haag
Telefoon 070 783 00 61
Email cvb@bsyunusemre.nl
Website www.bsyunusemre.nl

Contactpersoon

A. Maas (CvB uitgetreden per 01.06.20)
C. Candas (CvB aangetreden per 01.04.20)

Overzicht scholen

Locatie Mandelaplein
BRIN23GV

• Locatie Van Damstraat
BRIN idem (per 01.08.20 eigen BRIN)
Locatie Schalk Burgerstraat (logeeradres Potchefstraat 2)
BRIN idem (per 01.08.20 vallend onder BRIN Van Damstraat)
Locatie Beresteinlaan / sub locatie Haardstede
BRIN31DE

Locatie Zoetermeer / (per 01.08.2020 zelfstandige school)
BRIN31PH
Website www.bsvunusemre.nl

•

Juridische structuur

• Rechtsvorm: Stichting
• Statutaire naam: Islamitische Stichting Nederland voor Onderwijs en Opvoeding /

ISNO Yunus Emre Den Haag
KvK-nummer 41157026

Ier identifi
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Organisatiestructuur

Organogram ISNO Yunus Emre

ISNO Yunus Emfe organogram

Raad van Toezicht

!SB College van
Bestuur

taire<:ieur/
loeatiele'tctèr

I

I

Stafbureau

GMR

Directeur /
tocatieteider

Qirecteur /
tocatieleider

I

Bire<;tèur/
tocatieteider

Groepslee rkrachten,
vakieeikrachten,

onderwijs assistenteri
18

l
Onderwi|söndersteunend

peTSoneel

Governance / Functiescheiding

De functies van bestuur en intern toezicht zijn bij ISNO Yunus Emre in 2019 gescheiden volgens een
functionele scheiding vormgegeven in een 'two-tier model'. Hierbij is de functie van bestuur komen
te liggen bij een College van Bestuur en de functie van intern toezicht bij een Raad van Toezicht.

College van Bestuur

• A. Maas (uitgetreden per 01.06.20)
C. Candas (aangetreden per 01.04.20)

Intern toezichtsorgaan

Leden / commissarissen:

• A. Ahrouch (voorzitter)
• S. Arkoubi

A. Ugur
R. Mouadden - El Haddar (uitgetreden per 01.06.20)
Ö. F. Kadakal (aangetreden per 31.01.20)

Ier ider
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Overzicht relevante nevenfuncties College van Bestuur en leden van de Raad van Toezicht per 31-
12-2019

Naam (neven)functies

College van Bestuur

Dhr. A. Maas (uitgetreden
per 01.06.20)

Mw. C. Candas
(aangetreden per 01.04.20)

Nevenfuncties: geen

Nevenfuncties: geen

Naam (neven)functies

Raad van Toezicht

Dhr. A. Ahrouch (voorzitter) Hoofdfunctie: Hoofd Audit & Risk, Royal FloraHolland

Nevenfuncties:

Bestuurslid NBA Ledengroep Intern en Overheidsaccounts
Voorzitter Stichting Soelaas

Dhr. S.Arkoubi Hoofdfunctie: Financieel rechercheur, FIOD

Nevenfuncties: Geen

Dhr.A. Ugur Hoofdfunctie: RnD project manager, ABB

Nevenfuncties: Geen

Mw. Mouadden - El Haddar

(afgetreden per 01.06.20)

Hoofdfunctie: Arabist en Islamoloog, Freelance

Nevenfuncties: Geen

Dhr. Ö.F. Kadakal
(aangetreden per 31.01.20)

Hoofdfunctie: Business/ Informatie analist, gemeente Den Haag

Nevenfuncties: Geen

Branchecode goed bestuur

Door het bestuur van ISNO Yunus Emre wordt de Code Goed Bestuur in het primair onderwijs
integraal gehanteerd.

Gemeenschappelijke medezeggenschap

De medezeggenschap binnen het bestuur is georganiseerd middels de vorming van locatie-
medezeggenschapsraden en een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). In het
verslagjaar hebben de medezeggenschapsorganen onder begeleiding gestaan van het HCO en zijn
hiertoe onderhavige reglementen ontwikkeld / bijgesteld.

lerjt)ent»lcaUe 6
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1.2. Profiel

Missie, visie & identiteit

ISNO Yunus Emre biedt basisonderwijs op Islamitische grondslag. Wij gaan daarbij uit van een Islam,
die wordt gevoed vanuit de ratio. De Koran en de Soennah vormen de basis van onze identiteit en
ons onderwijs. Met ons onderwijs streven we een vergroting na van de emancipatie van de moslim
burger in de Nederlandse samenleving en van het moslim zelfbewustzijn.

De Islamitische, levensbeschouwelijke grondslag onderscheidt ons van anderen en vormt de
identiteit van de school. Een belangrijk uitgangspunt daarvan is het ontwikkelen van een Islamitisch
zelfbesef bij kinderen in relatie tot het curriculum van de school. Hierbij willen wij een aantal
belangrijke waarden en normen aan onze leerlingen meegeven om later hun eigen keuzes te kunnen
maken: eerlijkheid en oprechtheid, verdraagzaamheid, onzelfzuchtigheid, geduld en
doorzettingsvermogen, goedgeefsheid, respect, ijver, rechtvaardigheid, soberheid, bescheidenheid
en integriteit.

Omdat de identiteitsontwikkeling van Islamitische kinderen in Nederland vanuit zo'n breed kader
plaatsvindt, willen wij de kinderen een brede oriëntatie op de wereld en een sterke begeleiding bij de
eigen identiteitsontwikkeling meegeven met respect voor en acceptatie van anderen. Met andere
woorden, wij willen de kinderen begeleiden in hun ontwikkeling tot wereldburger.

Dat willen wij bereiken door:
• onze scholen in te bedden in de Nederlandse samenleving,
• onderwijs van zo hoog mogelijk niveau aan te bieden en daarbij een verantwoorde identiteit uit te

dragen,
• goed gekwalificeerd personeel met een verscheidenheid aan culturen aan te stellen,
• een organisatiestructuur en -klimaat neer te zetten die past bij een moderne dynamische en

transparante organisatie, waarbij iedereen zijn/haar eigen bijdrage levert aan ontwikkeling van
kwaliteit.

Stand van zaken uitvoering schoolplan 2018-2022
In het schoolplan 2018 -2022 zijn de veranderings-/verbeteringsacties voor de komende vier jaren op
een rijtje gezet. In de verscheidenheid aan acties heeft er prioritering plaatsgevonden naar wat het
meest dringend is. M.b.t. de resultaten is de borging van begrijpend lezen en aanpak
woordenschatonderwijs heel acuut. In dit licht moet de invoering van de methode Speelplezier
geplaatst worden. De monitoring van de sociaal emotionele ontwikkeling was in de vorige
planperiode niet optimaal gebleken en een gedegen aanpak op dit gebied was meer dan
noodzakelijk. Verfijning van het gebruik van de methodes 'Kijk!' en 'Zien" stond daarom ook op de
prioriteitenlijst alsook de hernieuwde aanpak en aandacht voor de methode 'de vreedzame school'.
Op het gebied van kwaliteitszorg is er nog steeds de behoefte aan een snelle invoering van het WMK
voor een objectieve meeting van resultaten, processen en kwaliteit. De andere activiteiten zullen
warden geïmplementeerd in de verdere verloop van de vierjarige planning.

ilitéïieter
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Overzicht veranderings/verbeteringsacties

Doel 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22

l. Doorgaande lijn begrijpend lezen x x x x

2. Verfijning toepassing Zien!. x x x

3. Identiteit nog meer uitdragen x x

4. Investeren in primair proces x x x

5. Bevorderen pedagogisch klimaat
Gymnastiek

x x

6. Aansluiting schoolsport -
Sportverenigingen

x x x

7. Invoering ouderbetrokkenheid 3.0 x x x

8. Oriëntatie en invoering nieuwe
methode Engels

x x

9. Uitbreiding ICT in de school en in de
klas

x x x x

10. Evaluatie en bijstelling beleid
Hoogbegaafdheid

x x

11. Werken aan werkdrukvermindering x x x

112. Verbeteracties

|woordenschatonderwijs
x x x x

13. Hernieuwde aandacht/aanpak
vreedzame school

x x x

14. Oriëntatie en implementatie WMK PO x x x x

15. Structured invoeren collegiale
consultatie

x x x

16. Implementatie rekenbeleidsplan x x x

17. Leerlijnen COH implementeren x x x

18. Project Taalkrachtige gymleerkracht x x

19. Effectieve feedback lerengeven x x x

20. Project gezonde school x x x

21. Voortgang PLG en intervisie x x x x

22. Invoeren professionaliseringsbeleid x x

18ter We
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Toelichting
De planning voor schooljaar 2019-2020 omvatte nagenoeg alle speerpunten die voor de geplande 4
jaren in het schoolplan zijn opgesteld. Dit komt enerzijds door het feit dat er in het eerste
planningsjaar reeds een aantal actiepunten op de rails waren gezet en in het verslagjaar zijn
doorgegaan en anderzijds er in dit tweede planningsjaar een begin is gemaakt met het oppakken van
nieuwe speerpunten. De gele velden laten zien dat er beweging is m.b.t. de uitvoering van
actiepunten (een begin of verdere uitrolling) en bij de gekruiste witte velden is men er door
verschillende omstandigheden of redenen daar niet aan toe gekomen. Deze onderwerpen worden
meegenomen naar het volgend planningsjaar 2020-21.

Toegankelijkheid

Per 1 oktober 2018 participeert ISNO Yunus Emre in het vernieuwde beleid voor het aanmelden van
leerlingen op de Haagse basisscholen dat op de voornoemde datum in werking getreden. ISNO heeft
er daarbij voor gekozen om zonder leerling plafond te werken. Bij de totstandkoming is de
schoolorganisatie nauw betrokken geweest en neemt deel aan voortgangsbijeenkomsten. Met de
gemeente Den Haag, dienst OCW, en collega-scholen is een verwerkingsovereenkomst gesloten voor
uitwisseling van relevante leerling- en oudergegevens.

•

1.3 Dialoog
Verbonden partijen

Ouderraden per locatie
Per locatie functioneert er een ouderraad. De locatieleider staat hiermee in dialoog en
samenwerking i.r.t. onderwerpen zoals overblijf, ouderbeleid, voorlichtingsactiviteiten in
samenhang met het onderwijs, activiteiten op het gebied van de identiteit.
Leerlingraden
Op twee van de locatie is een leerling raad actief. Deze zijn in overleg met de locatie-
ouderraad opgericht. Eén van de leerkrachten heeft tot taak hier advies en ondersteuning
aan te leveren. Daarnaast heeft de locatieleider overleg met de leerling raad.
Medewerkers
Per locatie is er periodiek een locatievergadering met het personeel waarin de algemene
voortgang van het werk op de locatie besproken wordt.
Instellingen voor kinderopvang
Aan de schoollocaties zijn voorschool peuterspeelzalen verbonden. Deze worden
geëxploiteerd door welzijnsinstellingen. Op locatieleiders niveau wordt er nauw
samengewerkt. Verder worden de IB'ers van ISNO Yunus Emre, voor de realisatie van de
doorgaande lijn in de zorg, ook ingezet bij de voorschool PSZ voorzieningen.
Vervolgonderwijs
Voor een soepele overstap van onze leerlingen van het primair naar het voortgezet onderwijs
participeert ISNO Yunus Emre in het BOVO Haaglanden. De door BOVO aangegeven
procedures warden daarbij gevolgd.
Samenwerkingsverband 'kleine scholen'
ISNO Yunus Emre participeert in een niet regulair samenwerkingsverband van de kleinere
scholen in Den Haag e.o. Per kwartaal vindt er een overleg plaats en is er een gedelegeerde
aangewezen die namens de kleine scholen deelneemt aan het overleg met de

•

tieIer
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onderwijsbeleidsafdeling van de gemeente Den Haag en de grotere Haagse
onderwijskoepels. Eén maal per jaar is er een apart overleg tussen de kleine scholen en de
Haagse wethouder onderwijs. Getracht wordt met de gemeente en de grotere
schoolbesturen samen op te trekken i.r.t. het 'noodplan lera rente kort'.

• Gemeenten
Op functionarissen niveau is er overleg met de gemeenten Den Haag, Zoetermeer en in
beperkte zin met de gemeente Westland. Met de gemeente Den Haag is dit op de
onderwerpen huisvesting en onderwijsbeleid (Haagse Educatieve Agenda). Met Zoetermeer
loop het overleg over de opstart van een nieuwe schoollocatie bijzonder voorspoedig. Dit
zowel v.w.b. de wethouder alsook op ambtelijk niveau.

Samenwerkingsverbanden

Stichting Passend Primair Onderwijs Haaglanden (SPPOH)
De bestuurder van ISNO Yunus Emre neemt deel aan de AB/DB vergaderingen van SPPOH.
Daarnaast neemt deze deel aan de commissie kwaliteit. Conform het
medezeggenschapstatuut neemt een lid van de personeelsgeleding deel aan de
ondersteuningsplanraad (OPR) van het samenwerkingsverband. De IB'ers en locatieleiders
nemen deel aan overleggen op stadsdeelniveau waarin uitvoering en vormgeving van het
beleid wordt besproken. Op locatie wordt er door IB'ers samengewerkt met de adviseurs van
SPPOH i.r.t. het zorgbeleid voor de leerlingen.

• Voor wat betreft de per 01.08.20 op te starten locatie in de gemeente Zoetermeer is er
inmiddels een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de 'Stichting Samenwerkings-
verband Passend Onderwijs PO 28-17 Zoetermeer'.

Klachtenbehandeling

In het verslagjaar zijn er een zevental klachten / meldingen binnen gekomen. Twee daarvan
zijn zowel bij de locatieleiding alsook de geschillencommissie aangemeld. Alle zeven zijn
overigens op school in positieve zin afgehandeld zonder dat hier een uitspraak door de
geschillencommissie op heeft plaatsgevonden. In twee cases is er in de afdoening de
betrokkenheid van het CvB aan de orde geweest.

1.4 Verslag toezichthoudend orgaan

Inleiding

Het jaar 2019 was een jaar waarin de eerste veranderingen zijn doorgevoerd. In 2019 is ISNO Yunus
Emre namelijk overgestapt naar een nieuw corporate governance model. Daarnaast stond 2019 ook
in het teken van een wisselingen van leden van de Raad van Toezicht. In dit verslag van het
toezichthoudend orgaan wordt ingegaan op deze veranderingen, de verantwoording van de
(wettelijke) taken en kijken wij naar de toekomst.

Nieuw model corporate governance

Het toezichthoudend orgaan is overgestapt van een one-tier model (model met een algemeen
bestuur en dagelijks bestuur) naar een two-tier model (model met een Raad van Toezicht en een

ter idenM^tie
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College van Bestuur). De statuten van stichting ISNO Yunes Emre zijn hiervoor gewijzigd. Het
overstappen naar een nieuw model is bewerkstelligd om de stichting nog verder te kunnen
professionaliseren met als ultieme doel om de kinderen het beste onderwijs te geven met behoud en
versterking van hun eigen Islamitische identiteit. De stichting volgt de Code goed bestuur voor het
primair onderwijs, zoals die is vastgesteld door de algemene vergadering van de PO-Raad.

Samenstelling

Op l januari 2019 bestond het toezichthoudend orgaan uit zeven leden. Op 30 januari 2019 zijn
zowel de heer Veldkamp als mevrouw Elmarini teruggetreden en op l juli 2019 is de heer Bagci
teruggetreden. Op 31 januari 2020 is de heer Ö. F. Kadakal als nieuw lid aangetreden en is mevrouw
Mouadden - el Hadder recent per l juni 2020 teruggetreden. Hierdoor komt het aantal leden op vier
(met een statutair minimum van vijf) en is de Raad van Toezicht voornemens om de ontstane
vacature in te vullen met een lid dat een onderwijskundig competentieprofiel heeft. De statuten
regelen de procedure die hierbij door de Raad van toezicht zal worden gevolgd.

Hieronder is het meest recente overzicht van de leden van Raad van toezicht:

In functie

Naam Functie Periode
Dhr.drs.A.Ahrouch RA Voorzitter 01-01-2019 tot heden
Dhr. mr. S. el Arkoubi Lid 01-01-2019 tot heden
Dhr. ir. A. Ugur Lid 01-01-2019 tot heden
Dhr. drs. Ö. F. Kadakal Lid 31-01-2020 tot heden

Afgetreden

Naam Functie Periode
Mw. F. Elmarini Lid 01-01-2019 tot 30-01-2019
Dhr. R.F. Veldkamp Lid 01-01-2019 tot 30-01-2019
Dhr. mr. S. Bagci Vice-voorzitter 01-01-2019 tot 01-07-2019
Mw. drs. R. Mouadden - elHadder Lid 01-01-2019 tot 01-06-2020

In 2019 zijn de statuten gewijzigd en is de stichting overgestapt naar een model met een Raad van
Toezicht. De toenmalige leden van het toezichthoudend orgaan zijn daarbij in functie getreden als
leden van de Raad van Toezicht. Hierbij focust de Raad van Toezicht ook sterk op rolvastheid: zij
heeft een toezichthoudende taak en niet (meer) een bestuurlijke bevoegdheid en
verantwoordelijkheid die er voor de statutenwijziging wel was.

Bezoldigingsbeleid bestuurders en toezichthouders

In het verslagjaar 2019 hebben de leden van de Raad van Toezicht geen gebruik gemaakt van de
regeling tot dekking van kosten voor vrijwilligers. De bezoldiging van het College van Bestuur is
conform de geldende WNT-normering

}
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Verantwoording taken

In 2019 is het toezichthoudend orgaan 11 keer formeel bijeengekomen, waarbij tweemaal is
vergaderd met de GMR. Behalve de jaarlijks terugkerende besprekingen en vaststelling van o.a. het
jaarverslag, de jaarrekening, de (meerjaren)begroting, het aanwijzen van een accountant en het
(meerjaren)bestuursformatieplan zijn in 2019 onder andere de volgende onderwerpen behandeld
(selectie van een aantal onderwerpen):

Het goedkeuren van het bestuursverslag over het jaar 2018 en de bijhorende jaarrekening;
Analyse en beoordeling onderwijsresultaten;
Het wijzigen van de statuten (overgang naar Raad van Toezicht two-tier model);

• Het aanstellen van nieuwe leden van het toezichthoudend orgaan;
Het proces gestart voor aanstelling van nieuwe College van Bestuur;
Het versterken van de (Islamitische) identiteit van ISNO Yunus Emre;
Huisvesting vestigingen Beresteinlaan en Schalkburgerstraat;

De bestuurder in 2019, de heer Maas, heeft in 2019 de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Omwille
van het behoud van stabiliteit en continuïteit is zijn contract in 2019 met een jaar verlengd (tot
medio 2020). Daardoor heeft de Raad van Toezicht voldoende tijd kunnen nemen om voor de
vervanging een zorgvuldig proces te doorlopen. Dit proces is in de zomer van 2019 gestart. De eerste
sollicitatiegesprekken met potentiële kandidaten hebben eind 2019 plaatsgevonden. Mevrouw, mr.
C.Candas, is begin 2020 benoemd en per l april 2020 in de nieuwe functie gestart.

Leden van de Raad van Toezicht hebben verschillende locatievergaderingen bijgewoond om
aansluiting te zoeken bij wat er speelt binnen de organisatie. De Raad van Toezicht heeft daarnaast
met een delegatie van de school, bestaande uit het College van Bestuur, locatieleiders, IB-ers en ISB-
ers gesproken over de onderwijsresultaten en het verbeterplan hierop.

De Raad van Toezicht heeft in 2019 tweemaal een "heidag" georganiseerd, waarbij
professionalisering en zelfevaluatie van het eigen orgaan aan bod is gekomen. Hierbij is gekeken naar
de kennis en kunde die zich bevinden in haar eigen geleding. Het versterken van de islamitische
identiteit en het verbeteren van de onderwijskwaliteit zijn ook uitvoerig aan bod gekomen op deze
"heidagen".

De Raad van Toezicht heeft periodiek contact met het College van Bestuur en ondersteunt deze
vanuit haar eigen kennis en kunde. Ook vraagt de Raad van Toezicht kritisch om uitleg over de
genomen besluiten. Er zijn in 2019 geen meldingen binnen gekomen die betrekking op de
klokkenluidersregeling. De Raad van Toezicht heeft met het College van Bestuur een
beoordelingsgesprek over het jaar 2019 gehouden. Hieruit zijn geen bijzonderheden naar voren
gekomen.

De Raad van toezicht heeft erop toegezien dat de wettelijke voorschriften zijn nageleefd door ISNO
Yunus Emre en is de code goed bestuur opgevolgd. De Raad van Toezicht heeft er voorts op
toegezien dat de middelen over het jaar 2019 rechtmatig zijn verworven en ook doelmatig en
efficient zijn besteed.

Vooruitblik

De Raad van Toezicht heeft als doelstelling om in 2020 naast de (wettelijke) taken de thema's
identiteit en onderwijskwaliteit centraal te stellen. De impact op het onderwijs is vanwege de COVID-
19 crisis aanzienlijk te noemen.

12
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Een periode van onzekerheid en thuisonderwijs heeft ongetwijfeld de nodige impact op de
leerresultaten. De Raad van Toezicht zal dit in 2020 nauwlettend volgen.

Gezien de recente benoeming van een nieuwe College van Bestuur, zal de Raad van Toezicht zich in
2020 ook richten op het verder vormgeven van het toezicht op en de samenwerking met het College
van Bestuur. Daarbij is een heldere (toekomstvisie met gedegen (toekomst) plannen cruciaal.

De Raad van Toezicht zal toezien dat de groei van ISNO Yunus Emre op een gezonde en stabiele
manier gebeurt.

Mede gelet op de vele veranderingen, die kenmerkend zijn voor het jaar 2020, zal de Raad van
Toezicht blijven investeren in stabiliteit, rust en vertrouwen. Daarbij is het ook van belang om, op het
gebied van toezicht, te blijven investeren in de verdere professionalisering en verbreding van de
eigen kennis en kunde.

2.1 Onderwijs & Kwaliteit
Onderwijskwaliteit

• Hoe definieert het bestuur onderwijskwaliteit?
Kwaliteit is volgens Van Dale "de mate waarin iets goed is". Men gebruikt dit begrip om aan
te duiden dat iets opperbest, hoogstaand of bijzonder is. De focus wordt meestal gelegd in
de uitkomsten en resultaten van processen. Onderwijs wordt door sommigen omschreven
als een productieproces. Een bepaalde input levert aan de hand van een bepaald
productieproces (hier het onderwijsleerproces) een bepaalde output op. Daarbij worden
input, proces en output beïnvloed door een bepaalde context.
In het verslagjaar heeft ISNO Yunus Emre allereerst gekeken naar het onderwijskundige
proces, naar de organisatie van de school, naar de inzet van financiële middelen, naar de
besturing en aansturing en naar situationele factoren en de mate waarin ze goed zijn. Voor
ons geldt dus dat kwaliteit van onderwijs verschillende factoren betreft waarbij het wel
steeds gaat over het kind en zijn of haar brede ontwikkeling met het oog op de toekomst.
Voor het bepalen van kwaliteit is het zaak om allereerst normen vast te stellen. Deze normen
geven de eisen weer waaraan het onderwijs in elk geval dient te voldoen. Hierbij is het nodig
om na te gaan in hoeverre deze normen gerealiseerd zijn of worden. ISNO Yunus Emre heeft
daartoe ambitieuze schooldoelen opgesteld die gehaald moeten worden en het streven in
het verslagjaar is er steeds op gericht geweest om te kunnen voldoen aan de
inspectienormen waarbij de uiteindelijke toetsresultaten rondom het landelijke gemiddeld
liggen.
In het concept kwaliteitsbeleidsplan dat indertijd door drs. Harrie Kooijmans van het CPS is
ontworpen en in het laatste anderhalve decennium aan de basis ligt van de onderwijskundige
ontwikkeling van de school, staat de volgende definitie:
"Onder onderwijskwaliteit verstaan we het geheel van zowel leerling resultaten als het
proces waaronder die resultaten tot stand zijn gekomen, gegeven de specifieke
leerlingeninstroom en de gestelde doelen". Tenslotte,... uiteindelijk gaat het bij onderwijs
niet om de vraag hoe mooi we het geven maar om wat het uiteindelijk uithaalt en om wat
leerlingen ervan meenemen' (De Groot ,1983). Het gaat dus eigenlijk om meer dan alleen
onderwijsresultaten. De stichting Yunus Emre volgt deze definitie.
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Toezicht bestuur op onderwijskwaliteit
Hiervoor zijn de hiernavolgende structuren ontwikkeld:

Bovenschools niveau:

l. RvT-CvB
Op bestuurlijk niveau komen het College van bestuur (CvB) en de Raad van toezicht RvT)
periodiek samen om zaken m.b.t. de scholen te bespreken. Een goede invulling en
samenwerking van bestuur en intern toezicht is een absolute voorwaarde voor het
organiseren van goed onderwijs op de langere termijn. Het CvB en het intern toezichtorgaan
zijn er volgens de Code van goed bestuur voor verantwoordelijk dat ieder kind het maximale
rendement uit zijn of haar mogelijkheden kan halen, doordat hij of zij het best mogelijke
onderwijs krijgt. Het gaat dan onder meer om het waarborgen van de onderwijskwaliteit en
het strategisch positioneren van de organisatie. Dit betekent dat de toezichthouder niet
meer alleen toeziet op het bestuurlijk handelen of op de financiën, maar ook de juiste vragen
stelt aan het bestuur ten aanzien van het primaire proces: de opbrengsten en de
onderwijskwaliteit. Van de Raad van toezicht wordt verwacht dat ze deskundig genoeg is om
'door de cijfers heen' te kijken.

2. CvB-Schoolleiders
Het college van bestuur draagt de bestuurlijke eindverantwoordelijkheid voor al datgene dat
in de organisatie plaatsvindt. Het College van bestuur kan bestuurlijke taken overdragen aan
derden. Bij het overdragen van taken gaat het dan voornamelijk om de voorbereiding en
uitvoering van het strategisch beleidsplan. Door middel van evaluatie van de realisering van
de doelen wordt de uitvoering van het beleid gevolgd en zo nodig bijgesteld. Het college van
bestuur maakt afspraken met de schoolleiders, ter uitvoering van het strategisch beleidsplan
en de schoolplannen van de scholen. Deze bijeenkomsten worden eenmaal per maand
gehouden (zgn, directieoverleg) maar hiervan kan afgeweken worden wanneer de situatie
dat vereist.

3. CVB-/SB
De intern systeembegeleider is belast met de borging van de onderwijskwaliteit op school, de
voortzetting van het schoolontwikkelingsprogramma, professionalisering van leerkrachten en
ondersteuningen beleid m.b.t. onderwijsbeleid en -vernieuwingen. Hij/zij legt hierover
verantwoording af aan het College van Bestuur. Maandelijks komen de ISB'ers en het CvB bij
elkaar om de voortgang van de werkzaamheden te bespreken waarbij er ingehaakt wordt op
actuele ontwikkelingen.

4.BMT
Het bovenschoolse managementteam (BMT) formuleert, bespreekt en evalueert het
bovenschoolse beleid van de scholen en draagt zorg voor afstemming en coördinatie van het
beleid tussen de scholen. Het BMT adviseert het CvB over te nemen besluiten en de
bestuurder besluit na het BMT gehoord hebbende. Het BMT wordt gevormd door het CvB, de
schoolleiders, een vertegenwoordiging van de IB'ers en een afvaardiging van de ISB'ers (soms
aangevuld met een medewerker van het stafbureau of een lid van een bepaalde kenniskring).
Het BMT komt 6 keer per jaar bijeen.
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5.KMT
N.a.v. de ontwikkelpunten die in het inspectierapport van 2015 door de inspectie zijn
aangegeven werd een plan van aanpak opgesteld. Er werd een werkgroep gevormd
bestaande uit de algemeen directeur, de locatieleiders, de IB'ers en de ISB'ers en deze
regiegroep zal de aanpak van de verbeterpunten plannen, monitoren en (laten) uitvoeren. In
een later stadium worden de acties geëvalueerd en desgewenst aangepast. De leiding was in
handen van de onderwijskundige adviseur van de school.
Na de verwezenlijking van de ontwikkelpunten ging de regiegroep zich vooral bezighouden
met het ontwerpen van jaarplannen en de evaluatie en analyse van onderwijsresultaten en
ontwikkelingen. Intussen is de naam omgedoopt in het kwaliteitsmanagement team (KMT),
dat tot nu toe maandelijks bij elkaar komt. Ter verhoging van de slagvaardigheid en verlaging
van de werkdruk is het voornemen om m.i.v. schooljaar 2020-21 elk kwartaal (B-M-E) zo'n
bijeenkomst te organiseren.

6. Kenniskringen
Reeds geruime tijd is er gewerkt aan de vorming van een professionele leergemeenschap op
onze scholen conform het gestelde in het schoolplan 2018-2022.Dit schooljaar zijn de eerste
concrete stappen hiertoe gezet. Voor de verschillende vakgebieden zijn er bovenschools
kenniskringen gevormd die op schoolniveau vertakkingen hebben in de verschillende
leerwerkgroepen. Vooral de vakgebieden taal en rekenen krijgen hierbij extra aandacht. Deze
kennisgroepen komen regelmatig bijeen om de ontwikkelingen binnen het vakgebied te
bespreken en de besluiten worden gedeeld met het KMT dat de informatie verwerkt in de
analyse en evaluatie van de schoolresultaten. In de nota 'KMT structuren' is er een lijst te
vinden met de kenniskringen en leerwerkgroepen compleet met de bijbehorende
namen/leden.

Schoollocatieniveau:

l. Locatievergadering (LV)
Het personeel komt per locatie eens in de maand bijeen om schoolzaken met elkaar te
bespreken. Deze vergadering die door de locatieleider/schoolleider wordt bijeengeroepen en
geleid is in twee delen gesplitst. In het eerste gedeelte worden algemene school
organisatorische zaken behandeld en in het tweede gedeelte gaat men uiteen in de
verschillende bouwen om o.l.v. de bouwcoördinator de ontwikkelingen binnen de bouw te
bespreken. In deze personeelsvergadering worden ook wel belangrijke besluiten m.b.t. de
school/locatie en onderwijsorganisatie genomen of voorbereid.

2. locatie management team (LMT)
De locatievergaderingen worden in het locatie management team voorbereid. Hierin zitten
behalve de locatieleider, de interne begeleider, de bouwcoördinatoren, soms aangevuld met
een ISB'er of de voorzitter van een leerwerkgroep. Het LMT wordt ook bij elkaar geroepen
om dringende zaken op te lossen de locatie betreffende.

3. Parallelbijeenkomsten
Op locatieniveau komen de parallel leerkrachten van gelijke jaargroepen ook maandelijks
bijeen om zaken aangaande de parallelgroepen te bespreken. Zo worden de planningen en
het verloop van de verschillende vakken besproken en vergeleken maar ook de toetsen en
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andere onderwijskundige punten als buitenschoolse activiteiten vormen onderwerp van
bespreking.

4. Leerwerkgroepen
Om een bepaald vakgebied goed te monitoren komen de leerwerkgroepen regelmatig bijeen.
Het gaat hierbij om de voortgang binnen het vak te volgen en verbeteracties te bedenken
wanneer er zich enige achterstand voordoet. Deze LWG's vormen de basis van de
schoolontwikkeling op locatieniveau.

Werken aan onderwijskwaliteit

In de verslagperiode is het onderwijs ingericht geweest op basis van de volgende kenmerken
en uitgangspunten:

l. Convergente differentiatie
Op onze school worden de lessen verzorgd volgens het zogenaamde 'Tour de France model'
met convergente differentiatie. De bedoeling is om de kinderen die achterblijven zoveel
mogelijk te helpen, waardoor ze mee kunnen doen met de hele groep. Er wordt hierbij
gewerkt met drie niveau groepen. Na een korte klassikale instructie mogen de 'vlugge'
kinderen (instructie onafhankelijk) aan de slag gaan, terwijl met de rest verder geoefend
wordt. Bij de verwerking krijgen de risicokinderen (instructie afhankelijk) verlengde
instructie. Dit betekent dus extra leertijd voor de risicokinderen en extra uitdaging voor de
getalenteerde kinderen. Zodoende wordt getracht het maximale uit alle kinderen te halen.

2. Samen leren en samen werken: het coöperatief leren
Om de kinderen te activeren en meer te betrekken bij de les worden ze uitgedaagd om op
een leuke, maar constructieve manier samen te werken aan de opdrachten. Dit gebeurt door
middel van coöperatieve werkvormen. In heterogene tweetallen of groepen worden de
opdrachten besproken en gemaakt. De kinderen discussiëren samen over de leerstof, ze
geven elkaar uitleg en informatie en vullen elkaar aan. Zij zoeken samen naar een oplossing
en helpen elkaar. De gedachte achter samenwerkend leren is dat zowel de zwakke als de
sterke kinderen hiervan leren. De zwakke leerlingen, doordat ze uitleg krijgen en
aangemoedigd worden. De sterke leerlingen omdat zij hierdoor de stof op een hoger niveau
leren beheersen als ze het aan andere leerlingen uitleggen. Maar ook bevordert het de
sociale vaardigheden en draagt daardoor bij aan een verbeterde sfeer in de groep. Er zijn
verschillende coöperatieve werkvormen, die de leerkracht kan inzetten in de les.
Bijvoorbeeld het 'woorden web' of de 'placemat'. De werkvormen verschillen in tijdsduur,
maar ook in uitvoering. Uit onderzoek is gebleken dat deze vorm van werken ook een
positieve invloed heeft op het zelfvertrouwen.

3. Het aanbod is afgestemd op de onderwijsbehoeften van het kind (HGW)
Niet ieder kind ontwikkelt zich in hetzelfde tempo en op dezelfde wijze. Daarom wordt bij
ons het handelingsgericht werken (HGW) toegepast. De centrale vraag is hierbij: Wat vraagt
het kind aan ons? Welke benadering, aanpak, onderwijsondersteuning, instructie, et cetera
heeft het nodig? We richten ons dus niet zozeer op wat er mis is met het kind, maar meer op
wat het nodig heeft om bepaalde doelen te halen en welke aanpak een positief effect heeft.
Door middel van groepsplannen wordt dit zichtbaar gemaakt. Daarbij is het heel belangrijk
dat er afstemming plaatsvindt tussen leerling, leerkracht en ouders.
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4. Zelfstandige en positieve leerhouding
Zelfstandig werken is op onze school een vast onderdeel van het dagelijkse programma.
Hierbij leren de leerlingen om zonder de begeleiding van de leerkracht te kunnen werken of
spelen. Ze leren om te gaan met uitgestelde aandacht. Met behulp van een teken,
bijvoorbeeld het rode stoplicht, geeft de leerkracht aan dat ze voor een tijdje niet
beschikbaar is. Zodoende leren de leerlingen verantwoordelijkheid te nemen over hun eigen
leerproces en uiteindelijk moet dat tot zelfstandig handelen en zelfstandigheid (autonomie)
leiden.

5. Een positief pedagogisch klimaat
Kinderen leren optimaal in een omgeving waarin ze zich veilig en geaccepteerd voelen. De
leerkrachten op onze school doen hun uiterste best om een dergelijke omgeving te creëren.
Dit doen ze door de kinderen positief te benaderen, regels vast te stellen (samen met de
leerlingen), complimenten / beloningen te geven maar ook grenzen te stellen. Verder geven
ze blijk van vertrouwen in de leerlingen en ondersteunen het zelfvertrouwen van de
leerlingen door hen het gevoel te geven dat ze het kunnen. Bovenal wordt er gestreefd naar
een sfeer van wederzijds respect (ook tussen de kinderen onderling). De methode 'De
Vreedzame School' wordt hierbij als leidraad gebruikt. Het een en ander in afstemming met
de ouders, want zij zijn op den duur de eerstverantwoordelijken met betrekking tot de
opvoedingvan de kinderen.

6. De leerkracht doet ertoe
De kwaliteit van onderwijs is de kwaliteit van leerkrachten. Op onze school worden de
leerkrachten intern geschoold ter versterking van de leerkrachtvaardigheden. Door middel
van klassenbezoeken wordt nagegaan in hoeverre ze die vaardigheden in de dagelijkse
praktijk kunnen toepassen. Bij blijk van beheersing van de aangeboden vaardigheden wordt
aan de leerkracht een certificaat van bekwaamheid in ons onderwijssysteem uitgereikt.
Verder warden nieuwe leerkrachten (starters) structureel begeleid en senioren regelmatig
gecoacht. Dit alles valt onder de verantwoordelijkheid van de interne systeem begeleiders
(ISB'ers).

Hoe legt het bestuur verantwoording af over de onderwijskwaliteit?
Op basis van de M en E toetsen wordt er per locatie tweemaal per jaar een bestuur
rapportage opgesteld die, na bespreking in het KMT en LV besproken wordt in een
bijeenkomst van de RVT met het CVB, in aanwezigheid van de betrokken locatieleiders en
een vertegenwoordiger van de sectie ISB.
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Onderwijsresultaten

Overzicht basisschooladviezen schooljaar 2019-2020 23GV

Locatie MA Locatie PS/SB Locatie VD

VWO l 4
HWO/^NO i

HAVO l 17
TL/HAVO i 4
VMBO TL l 2

VMBO Kl/TL l 3
VMBO KL | 4

VMBO BL/KL | 3
VMBO BL l

PRAKTIJKONDERWIJS | l

5
3
7
7
8
7
2

2
2

5
3
5
4
5
4
5
2
3
l

Groepsaantal i 2
Leerlingaantal l 38

2
43

2
37

TL t/m VWO
VMBO Basis t/m
VMBO KL/TL
Praktijkonderwijs

Locatie
MA

Locatie
PS/SB

27 (71%) 30 (70%)
10 (26%) 11 (25%)

l (3%)_ 2 (5%)
Locatie Beresteinlaan 31DE

Locatie VD

22 (59%)
14 (38%)

l (3%)

Totaal 23 GV

79 (67%)
35 (30%)

4 (3%)

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020

vwo
HAVO/VWO

HAVO
TL/HAVO
VMBO TL

VMBO KL/TL
VMBO KL

VMBO BL/KL
VMBO BL

PRAKTIJKONDERWIJS
Leerlingaantal

3

4

3

l

l
12

2
2
4
l
l
4
2
l
2

19

2
l
8
5

2
2

l
21

l

5
6
l
2

l
2
18
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Leerlingaantal en percentage per adviesdomein

2016-2017 2017-2018

TL t/m VWO 7 (59%) 10 (53%)
VMBO Basis t/m 4 (33%)
VMBO KL/TL
Praktijkonderwijs l (8%)

9 (47%)

2018-2019

16 (76%)
4 (19%)

l (5%)

2019-2020

12(67%)
4(22%)

2(11%)

2019-2020 t.o.v.
2018-2019
-9%
+3%

+6%

Inspectie

In de vergaderingen van het KMT en RVT wordt de voortgang in de uitwerking van de aanbevelingen
uit het vierjaarlijks inspectiebezoek van november / december 2018 gemonitord. In het verslagjaar is
verder op verzoek van de inspectie gerapporteerd over de hoedanigheid van uitgevoerde
schorsingen van leerlingen van de locaties Van Damstraat en Mandelaplein. Deze rapportage is in
positieve zin verlopen.

Visitatie

In het verslagjaar heeft er geen bestuurlijke visitatie plaatsgevonden. Het schoolbestuur is
voornemens deze in het komend schooljaar te doen plaatsvinden.

Passend onderwijs

In het kader van Passend Onderwijs participeert ISNO Yunus Emre Den Haag in het
samenwerkingsverband Stichting Passend Primair Onderwijs Haaglanden (SPPOH). De bestuurder
maakt onderdeel uit van het AB van de st. SPPOH. Om de toezichthoudende taak goed te kunnen
vervullen heeft het AB van SPPOH er voor gekozen om twee commissies in te stellen die zich
focussen op het toegewezen beleidsterrein en het algemeen bestuur daarop adviseren. In relatie
hiertoe heeft de bestuurder van ISNO deelgenomen aan de auditcommissie kwaliteit van het AB van
SPPOH.
Verder nemen onze locatieleiders, uit de Haagse stadsdelen Centrum én Escamp, deel aan de in deze
twee stadsdelen georganiseerde schooldirecteuren-overleggen en de intern begeleiders van ISNO
aan de IB-netwerkbijeenkomsten van SPPOH.
In relatie tot passend onderwijs heeft er door ISNO Yunus Emre opnieuw een actualisering van het
schoolondersteuningsplan (SOP) plaatsgevonden. Vervolgens is er deelgenomen aan de evaluatie van
het SOP en de voorbereiding van een nieuw SOP. Daarnaast kan vermeld worden dat er in het
verslagjaar door een personeelslid is deelgenomen aan de ondersteuningsplanraad (OPR) van SPPOH.
Dit is de medezeggenschapsraad van het samenwerkingsverband en bestaat uit ouders en personeel
van deelnemende scholen. Via de OPR hebben zij instemmingsrecht op het ondersteuningsplan van
het samenwerkingsverband. Voor deze deelname aan de OPR heeft ISNO Yunus Emre een financiële
bijdrage vanuit de SPPOH verkregen.
Tevens hebben onze personeelsleden in het verslagjaar in ruime mate deelgenomen aan de jaarlijkse
scholingsbijeenkomsten die i.s.m. het HCO georganiseerd zijn door SPPOH. Hierbij zijn thema's zoals
multidisciplinair overleg (MDO), handelingsgericht arrangeren (HGA), dyslexie en gedrag aan bod
gekomen.
Voor een adequate uitvoering van de basisondersteuning heeft ISNO Yunus Emre ook in het
onderhavige verslagjaar er voor gekozen de IB werkzaamheden niet als taak maar in functie te laten
uitvoeren. Bij de selectie van nieuwe IB'ers is er naar gestreefd hoge eisen te stellen aan hun
beroepskwalificatie.
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De basis ondersteuningsgelden, die via het samenwerkingsverband SPPOH zijn verkregen, werden
aan de hieronder aangeduide inzet besteed. Met het IB-team is het betreffende overzicht opgesteld
met middelen die het afgelopen jaar in het kader van leerling zorg door ons zijn ingezet:

-HCO
o

o

o

Intelligentieonderzoeken
PDO
Rekenonderzoeken

o Gedragsobservaties
o Groepsinterventies
o DGO
o 'KIJK!' cursus/coaching
o 'Speelplezier' cursus/coaching

- Zorgmiddelen (o.a.: studdy buddy's, wiebelkussens, koptelefoons, etc.)
- MDO: inhuren expertise vanuit HCO, SPPOH, SMW, C1G en eventueel andere instanties met
bepaalde gespecialiseerde expertise.

- School maatschappelijk werk

In relatie tot activiteiten die leiden tot een effectiever leergedrag van leerlingen heeft een van de
gymleerkrachten zich kunnen bekwamen in de toepassing van Rots en Watertrainingen waarna deze
zijn uitgevoerd met leerlingen van de locaties Beresteinlaan en Mandelaplein.

Verantwoording besteding middelen prestatiebox

In 2019 heeft ISNO Yunus Emre € 238.000 ontvangen aan prestatiebox middelen. Deze bekostiging is
bedoeld voor:

l. talentontwikkeling door uitdagend onderwijs

2. een brede aanpak voor duurzame onderwijsverbetering

3. professionele scholen

4. doorgaande ontwikkellijnen

Door ISNO Yunus Emre zijn de ontvangen middelen vooral besteed aan duurzame
onderwijsverbetering.

Maatschappelijke aspecten van het 'ondernemen'

Een school is geen onderneming. Van het bestuur en de directie wordt echter verwacht dat er
flexibel ingespeeld wordt op ontwikkelingen binnen de maatschappij. Bij het opzetten van de
overlegstructuren heeft ISNO Yunus Emre expliciet aandacht besteed aan het oppikken van signalen
vanuit de omgeving zodat hierop geanticipeerd kan worden.

Ontwikkelingen met betrekking tot internationalisering

Internationalisering is geen onderwerp waarmee ISNO Yunus Emre zich expliciet mee bezig houdt. Er
zijn ook geen plannen om in de nabije of verre toekomst internationalisering als onderwerp op te
pakken.
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Werkzaamheden op het gebied van onderzoek en ontwikkeling

De werkzaamheden door ISNO Yunus Emre op het gebied van onderzoek en ontwikkeling beperken
zich tot de normale onderzoeken gericht op de ontwikkeling van individuele leerlingen en
medewerkers. In de toekomst zullen naar verwachting de onderzoeken hier ook toe beperkt blijven.

2.2 Personeel & professionalisering
2.2.1. Kenmerken personeelsbestand

Het personeel bestaat uit:
leidinggevenden: college van bestuur, locatieleiders
onderwijsgevenden: groepsleerkrachten, vakleerkrachten
onderwijs ondersteunend personeel: Intern Begeleiders (IB'ers), leraar-ondersteuners,
onderwijsassistenten, conciërges
stafbureau: medewerkers personeelszaken, medewerker financiën (controller)
bovenschoolse functionarissen: intern systeem begeleiders (ISB'ers)

We beschikken in het algemeen over een jong en dynamisch team. Meer dan 50% van de
leerkrachten is jonger dan 35 jaar en bestaat voor het overgrote deel uit leden van het vrouwelijk
geslacht. Vooral in de afgelopen jaren is er, door de sterke groei van de school, een grote instroom
van jonge leerkrachten. Enerzijds is dit een aanwinst in potentie voor de langere termijn, anderzijds
ontbreekt het voorlopig aan ervaring, bedrevenheid en bekwaamheid in het vak.
Hachelijker is de situatie random het lerarentekort waardoor wij genoodzaakt zijn om onbevoegde
leerkrachten voor de klas te zetten. Op dit moment ligt de bezetting door onbevoegden rond de 25%.

2.2.2. Duurzame personeelsbeleid

a. Professionalisering
Goed onderwijs staat en valt met het vakmanschap van de leraar. Daarom moet de leerkracht steeds
blijven werken aan zijn professionalisering. In de cao-po wordt gesteld dat professionalisering
bijdraagt aan de kwaliteit van de sector. Professionalisering kent vele vormen. Leerkrachten hebben
in het verslagjaar o.a. aan de volgende activiteiten deelnemen om zich te ontwikkelen:

informatiebijeenkomsten;
studiedagen;
kortlopende cursussen en trainingen (SPPOH /HCO);
coaching en intervisie;
observatiebezoeken bij collega's;
externe teamscholingsdagen;
opleidingen in het kader van de Lerarenbeurs.

ISNO Yunus Emre faciliteert en stimuleert al deze activiteiten. De interne systeem begeleiders
(ISB'ers) nemen hierin een sleutelpositie. Zij verzorgen de interne trainingen (zgn. juniorentrainingen)
waarbij nieuwe leerkrachten in een tweejarig programma bijgeschoold worden in pedagogische en
didactische vaardigheden (o.a. het didactisch model dat schoolbreed wordt gehanteerd) en
eigentijdse onderwijstheorieën. Ook adviseren ze de leerkrachten bij hun keuze om in het kader van
hun persoonlijk ontwikkelingsplan een geschikte cursus of opleiding te kiezen.
We erkennen het belang van goede begeleiding en coaching aan starters, als vastgesteld in de cao-po,
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en in dat verband voeren de ISB'ers de acties uit die in het begeleidingsplan beschreven staan. Met
het oog op de ongewenste situatie dat door het lerarentekort wellicht er noodzakelijk meer
onbevoegden voor de klas zullen komen te staan wordt de rol van de ISB'ers steeds belangrijker.

Hoe kunnen we als school(leiding) zicht hebben op de ontwikkelbehoefte van individuele
leerkrachten in relatie tot de ontwikkelbehoefte van de school? In de volgende paragraaf zal worden
ingegaan op deze vraag.

b. Beleid inzake de beheersing van uitkeringen na ontslag

Het (integrale) personeelsbeleid van ISNO Yunus Emre is erop gericht om uitkeringen na ontslag
zoveel als mogelijk te voorkomen. In de verslagperiode is er één personeelslid ziek uit dienst gegaan,
waarvoor een transitievergoeding werd uitbetaald.

c. Personele bezetting / Zaken met een behoorlijk personele betekenis en personele ontwikkeling

Jaarlijks wordt er door ISNO Yunus Emre een formatieplan ontwikkeld. Het formatieplan beoogt
daarmee bij te dragen aan het optimaliseren van de kwaliteit van het te verzorgen onderwijs door
vroegtijdig de ontwikkeling van de formatie in beeld te krijgen en te zorgen voor optimale inzet van
medewerkers binnen de financiële mogelijkheden. Daarbij wordt ernaar gestreefd de personele
uitgaven te monitoren en eventueel aan te passen om op de lange termijn financieel gezond te
blijven en om de continuïteit van de organisatie te waarborgen.

Het algemeen tekort aan leraren heeft ook voor ISNO Yunus Emre in het verslagjaar een rol gespeeld
bij de mogelijkheden om bij de voortgaande groei van het leerlingenbestand voldoende
gekwalificeerde leerkrachten voor de klas te krijgen. We spelen hierop in door:

het intensiveren van de contacten met de opleidingsinstituten (PABO)
het gebruik te maken van de Zij-instroom regeling
de in school werkzame onderwijsondersteuners te stimuleren tot het volgen van een
vervolgopleiding op PABO-nivea

d. Aanpak werkdruk

De focus op het beleid van ISNO Yunus Emre, als het gaat om werkdrukverlaging, is gericht op een
tweetal zaken: de inzet van onderwijsassistenten en het relatief laag houden van het gemiddelde
leerlingenaantal van de lesgroepen. De inzet van dit beleid is in het verslagjaar gecontinueerd.

Over het hierop gevoerde beleid en besteding van middelen wordt bij voortduring gesprekken
gevoerd met de leden van de teams (locatievergaderingen, IMT maar ook i.h.k.v. de
gesprekkencyclus) over de inzet van het onderhavige beleid. Hierop vond en vond er eveneens
instemming plaats vanuit de (P) GMR. Mede in dit verband zijn de locatiebegrotingen op
locatieteamvergaderingen uitgebreid doorgenomen. In een later stadium wordt de inzet van de
middelen geëvalueerd of dit het gewenste effect heeft gehad op de werkdruk.

Het lerarentekort is echter ook bij ISNO Yunus Emre een probleem dat de complexiteit van taken bij
het lesgeven aan een groot deel van onze doelgroep nog verder intensiveert met de alle gevolgen
van dien. Zo heeft het lerarentekort tot gevolg gehad dat onderwijsassistenten in het verslagjaar ook
geregeld ingezet moesten worden voor vervanging, waardoor voor een deel hun werkdruk verlagend
effect teniet werd gedaan. Wel is de gemiddelde groepsgrootte in het verslagjaar lager geweest dan
het gemiddelde van 25 leerlingen per lesgroep. Op het attaqueren van het lerarentekort is beleid

22
ter Identlfllalle

Van RedAfccountants



gevoerd door gebruik te maken van de zij-instromerregeling. Daarnaast worden de initiatieven van
de G4 in het kader van het noodplan lerarentekort omarmt om meer financiële armslag te krijgen tot
aanpak van het lerarentekort in de vier grote steden.

In grote lijnen kan de inzet van de middelen worden onderverdeeld over extra inzet van formatie, en
extra inzet van middelen en materialen. De totale bekostiging inzake werkdrukmiddelen over
kalenderjaar 2019 bedroeg 227.724 euro.

Het werkdrukakkoord heeft binnen de scholen het gesprek over werkdruk versterkt. Dit heeft niet
alleen tot financiële maatregelen geleid maar ook tot niet financiële maatregelen. Er is op de scholen
gesproken over wat de oorzaak is van werkdruk. Hierbij is kritisch gekeken naar onder andere het
aantal vergaderingen, administratieve last en de activiteiten op school. Ook daar zijn keuzes gemaakt
om effectiever met de tijd van de leerkrachten om te gaan en sommige vergaderingen, activiteiten
en administratieve lasten te verminderen.

e. onderwijsachterstanden

ISNO Yunus Emre heeft naar rato van het aantal gewichtsleerlingen aanvullende bekostiging
ingevolge de impulsregeling, in totaal € 257.289 voor kalenderjaar 2019 verkregen. De scholen van
ISNO Yunus Emre kwamen bovendien op grond van het schoolgewicht in aanmerking voor aanvulling
op de Lumpsum Personeel ten behoeve van onderwijsachterstandsbestrijding (totaal voor
kalenderjaar 2019 circa € 585.704). Impulsgelden en gewichtengelden worden voornamelijk ingezet
om de groepsomvang klein te houden, taalbeleid op school te ontwikkelen en uit te voeren en extra
basiszorg op school. Dit stelt achterstandsscholen in staat om meer aandacht te besteden aan
instructie van taalzwakke leerlingen en het wegnemen van belemmeringen van leren.

2.3 Huisvesting & facilitaire zaken
Doelen en resultaten

Het uitgangspunt bij het huisvestingsbeleid van ISNO Yunus Emre is dat er gestreefd wordt naar de
realisatie en het gebruik van schoolgebouwen van een gemiddelde omvang van 17 a 18
groepslokaten, waarin - van elk leerjaar - aan een tweetal groepen les gegeven kan worden. Per
locatie wordt ervan uitgegaan dat er een voorschools programma uitgevoerd kan worden waarvoor
een voorschoolpeuterspeelzaal voor twee psz-groepen en een speellokaal beschikbaar is. Daarnaast
moet er in deze gebouwen de exploitatie van o.a. NSO mogelijk zijn.

Voor het betrekken van expertise op het specifieke gebied van onderwijshuisvesting wordt er door
ISNO samengewerkt met externe bureaus. In het verslagjaar is er gewerkt aan het opbouwen van
nieuwe relaties met gemeente Den Haag, dienst OCW, afdeling vastgoed. Dit i.v.m. het gegeven dat
er door pensionering een wisseling heeft plaatsgevonden in leidinggevenden op de genoemde
afdeling.

Verder kan genoemd worden dat de school intensief heeft samengewerkt met de gemeente Den
Haag om te komen tot de totstandkoming van een integraal huisvestingsplan (IMP) voor Den Haag.
Daarin is opgenomen vervangende nieuwbouw voor de locatie Beresteinlaan / Haardstede in het
stadsdeel Escamp.
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Ontwikkelingen

Locaties:

Mandelaplein

Het schoolgebouw aan het Mandelaplein 2 te Den Haag betreft nieuwbouw die in januari 2009 werd
opgeleverd. Het gebouw bestaat uit 17 groepslokalen, een tweetal groepsruimten voor een viertal
voorschool peuterspeelzaal groepen, een speelzaal, een personeelsruimte en IB-kamer.

In het verslagjaar vond er scheurvorming plaats in één van de sanitaire ruimten, welke door een
ingezet constructiebureau gedefinieerd werd als zijnde veroorzaakt door een bouwfout en
vervolgens hersteld werd door het bouwbedrijf dat de bouw van deze locatie in 2008 gerealiseerd
had.

Na de realisatie van de restauratie / renovatie en nieuwbouw locatie Schalk Burgerstraat zal één van
de voorschool psz lokalen hiernaar overgeheveld worden, waarna er weer een 18e groepslokaal in
het gebouw aan het Mandelaplein beschikbaar komt. Bij het te voeren onderhoudsbeleid voor het
gebouw wordt er een Meerjarig Onderhoudsplan (MJOP) gehanteerd.

Schalk Burgerstraat

Dit schoolgebouw dateert uit 1923 en werd gebouwd in de uit Duitsland afkomstige Um-1800 stijl.
Reden waarom dit monumentale deel van deze locatie aan de buitenzijde gerestaureerd en aan de
binnenzijde gerenoveerd zal gaan worden. Daarbij wordt haaks op het monumentale gebouw een
nieuwbouwvleugel gerealiseerd. Hiervoor zijn in het verslagjaar de bouwsels, die in de tachtiger jaren
van de vorige eeuw aan deze locatie werden 'geplakt', gesloopt.

Vervolgens heeft in het verslagjaar de aanbesteding van de renovatie en nieuwbouwwerken
plaatsgevonden en is er vervolgens een uitvoeringsbeschikking (UB) van de gemeente Den Haag
afgegeven om te komen tot uitvoering van de bouwwerkzaamheden door de bij aanbesteding
geselecteerde aannemer. Gegeven het aanzienlijke verschil tussen de aanneemsom en het ter
beschikking gestelde budget is er door het schoolbestuur en de gemeente uitgebreid gesproken over
het aanvullen van het ter beschikking gestelde budget. Daarnaast zijn er met de aannemer afspraken
gemaakt over indexering stijging bouwprijzen en meerwerk. Momenteel vinden de voorbereidingen
start bouw plaats, die voorzien is medio voorjaar 2020. Het einde van deze werkzaamheden is
voorzien rondom voorjaar 2021.

Na realisatie van deze bouwwerkzaamheden beschikt ISNO Yunus Emre aan de Schalk Burgerstraat
over een tweede schoolgebouw met 18 groepslokalen. Drie lokalen hiervan worden gebouwd als
multifunctionele ruimten / lokalen, die onder andere als NSO-ruimten gebruikt kunnen gaan worden.
Verder zal er de beschikking zijn over een voorschoolpeuterspeelzaal en een speelzaal. Gezien de
startende bouwactiviteit wordt er voor de locatie Schalk Burgerstraat nog geen MJOP gehanteerd.

Om de bouwplanrealisatie voor de locatie Schalk Burgerstraat mogelijk te maken is per 01.12.2017
de logeertocatie Potchefstraat 2 (Ie en 2e etage) in gebruik genomen. Voor een vijftal groepen was
deze al vanaf aanvang schooljaar 2017-2018 als sub locatie voor de locatie Mandelaplein én Schalk
Burgerstraat (SB) in gebruik. De verhuisoperatie van de gehele locatie SB werd uitgevoerd in de
wintervakantie 2017/2018. Het terugverhuizen is voorzien in het voorjaar 2021. Gezien het een
huurlocatie betreft wordt er geen MJOP gehanteerd.

Van Damstraat
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Het schoolgebouw aan de Van Damstraat (VD) werd door ISNO overgenomen van obs DHS en op l
augustus 2015 in gebruik genomen. Hierna werd het gebouw in fases gerenoveerd. Hierdoor
ontstond een schoollocatie van 17 groepslokalen met een peuterspeellokaal voor een tweetal psz-
groepen, een speelzaal en een zeer goed bruikbare gymzaal. Doordat vanaf het schooljaar 2019-2020
is de volledige capaciteit van dit gebouw in gebruik was, is er bij het ministerie voor OCW een
aanvraag tot verzelfstandiging voor deze locatie ingediend. Deze is met startdatum 01.08.20
toegekend. Bij het te voeren onderhoudsbeleid voor het gebouw wordt er een Meerjarig
Onderhoudsplan (MJOP) gehanteerd. In het verslagjaar heeft de vernieuwing van de
brandmeldinstallatie in dit gebouw plaatsgevonden.

Beresteinlaan / Haardstede

Op l augustus 2016 kreeg ISNO de mogelijkheid om aan de Beresteinlaan / hoek Melis Stokelaan
(stadsdeel Escamp) een vierde schoolgebouw voor primair onderwijs in eigendom en exploitatie te
nemen. Dit zestigerjaren gebouw werd voor aanvang gebruik voor een periode van vijfjaren 'in stand
gehouden' gericht op het wegwerken van achterstallig onderhoud. Op het schoolplein zijn er een
tweetal semipermanente schoollokaalcabines in gebruik, alwaar o.a. een tweetal groepen
voorschoolpeuterspeelzaal gehuisvest kon worden.

In het schooljaar 2017-2018 moest er, door groei van het aantal leerlingen op deze schoollocatie,
gebruik gemaakt gaan worden van een sub locatie aan de Haardstede 5 te Den Haag. In het
verslagjaar de ontwikkeling van een Plan van Eisen tot instandhouding van de sub locatie Haardstede
ter hand genomen. Met de dienst OCW, afdeling vastgoed vinden gesprekken plaats over uitvoering
hiervan.

Gezien de aangegeven instandhouding van het schoolgebouw Beresteinlaan en de geplande
instandhouding van het school gebouw Haardstede, dat niet in eigendom is van het schoolbestuur, is
er in het verslagjaar voor deze locatie (nog) geen MJOP gehanteerd.

Zoetermeer

Per 1 augustus 2020 heeft ISNO Yunus Emre toestemming verkregen om in de gemeente Zoetermeer
een school voor primair onderwijs te starten. In het verslagjaar is deze schoolstichting bijzonder
degelijk voorbereid. Dit betekent inmiddels dat de school-na goed overleg met de betrokken
gemeente - op een logeerlocatie aan de Carry van Bruggenhove 2-4 te Zoetermeer van start zal gaan.
De definitieve vestigingslocatie is voorzien aan het Schansbos 3-4 in de wijk Meerzicht, alwaar de
doelgroep van de school in ruime mate woonachtig is.

Westland

Op verzoek van ouders uit de gemeente Westland zijn er door ISNO Yunus Emre juridische
procedures opgestart om te komen tot nieuwe schoolstichting in deze gemeente. In het verslagjaar
heeft deze gemeente zich hiertegen verweerd bij de Raad van State. Kort voor de datum van
vaststelling van dit jaarverslag heeft de Raad van State uitgesproken dat het beroep van de gemeente
Westland niet-ontvankelijk is en dat de bekostigingvan de nieuwe school per l augustus 2021 een
aanvang kan nemen

Duurzaamheid

Voor de beschikbare locaties wordt nagestreefd om te komen tot 'bijna energiek neutrale gebouwen'
(BÉNG). Op de korte termijn dit op de eerste plaats mogelijk blijken voor de locatie Schalk
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Burgerstraat. Op wat langere termijn voor de locatie Beresteinlaan / Haardstede. Voor de locaties
Mandelaplein en Van Damstraat lijkt dit alleen realiseerbaar als er eventueel hiervoor
overheidsfinanciering beschikbaar komt, dan wel uit fondsen financiële middelen vrijkomen.
Hiervoor zijn in het verslagjaar SDE subsidies aangevraagd en inmiddels in behandeling.

Facilitaire zaken i.r.t. huisvesting

Voor de afname van energie zijn er overeenkomsten afgesloten in het kader van de samenwerking
Energie voor Scholen. Daarnaast is er voor het schoonmaakwerk voor drie van de vier scholen een
lopende overeenkomst met CSU. Op de locatie Mandelaplein vindt het schoonmaakwerk plaats door
een medewerker in loondienst.
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FINANCIEEL BELEID

Financiële positie op balansdatum

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2019 in vergelijking met 31 december 2018. Na de balans
volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans.

Activa

Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Voorraden
Vorderingen
Kortlopende effecten
Liquide middelen

Totaal activa

31-12-2019 31-12-2018

946.050
1.190

867.196

376.501 938.574

2.665.071 1.353.563

3.988.812 3.159.333

Passiva

Eigen vermogen
Voorzieningen
Langlopende schulden
Kortlopende schulden

Totaal passiva

31-12-2019 31-12-2018

1.297.823 769.086
320.665 197.164

1.442.892 1.442.892
927.432 750.191

3.988.812 3.159.333

- Toelichting op de activa zijde van de balans:
Materiële vaste activa

In 2019 is voor een bedrag van € 262.000 geïnvesteerd. De grootste investeringen hebben betrekking op
leermiddelen (€ 177.000), installaties (€ 50.000) en ICT (€ 28.000). De afschrijvingslasten bedragen in 2019 €
183.000. Omdat er meer is geïnvesteerd dan afgeschreven, is de waarde van de materiele vaste activa met €
79.000 toegenomen.

Financiële vaste activa

Sinds september 2019 wordt een gymlocatie aan de 1e van der Kunststraat gehuurd. Hiervoor is een
waarborgsom betaald van € 1.000. Deze is als financiële vaste activa vermeld op de balans.

Vorderingen

De belangrijkste vordering betreft OCW in verband met het betaalritme van de rijksbijdrage personeel. Deze
vordering ontstaat in de periode augustus tot en met december omdat maandelijks minder dan 1/12 van de
rijksbijdrage wordt betaald. In de periode januari tot en met juli loopt de vordering op nul. Deze vordering
bedraagt per balansdatum 2019 € 297.000 en is daarmee € 56.000 lager dan het vorige verslagjaar. Per 31
december 2018 bestond naast de personele bekostiging de vordering op OCW uit groeibekostiging (€ 22.000)
en impulsgelden (€ 31.000). Deze vorderingen zijn voldaan in 2019.
Per 31 december 2018 was een bedrag van € 570.000 te vorderen van de gemeente Den Haag. Onderdeel
hiervan is een bedrag van € 529.000 vanwege de vervangende bouw en uitbreiding Vrijstaathof 50. Dit bedrag is
ontvangen in 2019. Per 31 december 2019 is de vordering op de gemeente € 12.000 negatief.
De overige vordering en overlopende activa bedragen ultimo 2019 € 13.000 en zijn € 2.000 lager dan ultimo
2018.

Liquide middelen

De liquide middelen zijn in 2019 met € 1.312.000 gestegen. De voornaamste oorzaken van deze stijging zijn het
positieve resultaat van € 533.000 en de aanpassingen in het werkkapitaal van € 735.000. In het
kasstroomoverzicht opgenomen in de jaarrekening is het verloop van de geldmiddelen in 2019 weergegeven.
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- Toelichting op de passiva zijde van de balans:
Eigen vermogen

Het eigen vermogen van Yunus Emre bestaat uit een algemene reserve, een bestemmingsreserve publiek en
een bestemmingsreserve privaat. De bestemmingsreserve publiek betreft de reserve nulmeting. Deze is
gevormd bij de invoering van de lumpsum methodiek. De toen aanwezige inventaris is geïnventariseerd en
gewaardeerd. Daar tegenover is de reserve nulmeting gevormd. Jaarlijks valt een bedrag vrij ten gunste van de
algemene reserve dat overeenkomt met de afschrijving op de betreffende activa. In 2019 is in dit kader € 2.000
toegevoegd aan de algemene reserve. Ultimo 2019 bedraagt de reserve nulmeting nog € 3.000.
De bestemmingsresen/e privaat is gevormd vanuit eigen middelen en zal in de toekomst worden ingezet voor
niet subsidiabele uitgaven. In 2019 zijn geen mutaties geweest in de bestemmingsreserve privaat. Deze
bedraagt ultimo 2019 € 16.000.
Het resultaat 2019 ad € 529.000 is toegevoegd aan de algemene reserve. Deze bedraagt ultimo 2019 €
1.279.000.

Voorzieningen

Yunus Emre heeft twee voorzieningen gevormd: een voorziening voorjubileumuitkeringen en een voorziening
voor groot onderhoud.
De voorziening voorjubileumuitkeringen is bestemd voor de kosten voortvloeiend uit 25- of 40-jarig dienstjubilea.
Deze voorziening wordt jaarlijks bepaald op basis van het zittend personeelsbestand, hun leeftijd en de blijfkans.
In 2019 is een bedrag van € 9.000 gedoteerd. De voorziening jubileumuitkeringen bedraagt ultimo 2019 €
70.000.
De voorziening groot onderhoud dient ter egalisatie van de kosten van groot onderhoud over de jaren heen. De
dotatie ad € 115.000 is bepaald op basis van het Meerjaren Onderhoudsplan. In 2019 zijn geen
onderhoudskosten ten laste van de voorziening gebracht. Ultimo 2019 bedraagt de voorziening groot onderhoud
€ 250.000.

Langlopende schulden

Per balansdatum 2019 bestaat een schuld van € 1.443.000 aan OCW. Deze schuld is ontstaan door de
aanpassing van de rijksbijdrage vanwege de herrekening van leerlinggewichten. Er is een betalingsregeling
getroffen met OCW. Vanaf januari 2021 zal de schuld in 48 maandelijkse termijnen worden voldaan.

Kortlopende schulden

De belangrijkste kortlopende schulden betreffen de salarisgebonden schulden zoals belastingen en premies
sociale verzekeringen, schulden terzake van pensioenen en vakantiegeld en vakantiedagen. Ultimo 2019
bedragen de salarisgebonden schulden € 600.000.Dit is € 55.000 hoger dan ultimo 2018. Deze stijging wordt
onder meer veroorzaakt door de toename van het aantal medewerkers.
De overige schulden en overlopende passiva bedragen ultimo 2019 € 327.000 en zijn € 122.000 hoger dan het
vorige verslagjaar. De post crediteuren is gestegen met € 94.000. De vooruitontvangen bedragen (voornamelijk
overblijfkosten) zijn gestegen met € 30.000.

Analyse resultaat
De begroting van 2019 liet een positief resultaat zien van €151.643. Uiteindelijk resulteert een positief resultaat
in boekjaar 2019 van € 528.737: een verschil van € 377.094 met de begroting. Het positief resultaat over het
boekjaar 2018 bedroeg € 571.809.
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Analyse realisatie 2019 versus realisatie 2018 en realisatie 2019 versus begroting 2019
Onderstaand is de staat van baten en lasten voor het kalenderjaar 2019 opgenomen. De gerealiseerde staat van
baten en lasten is vergeleken met de begrote baten en lasten voor het kalenderjaar 2019 en de gerealiseerde
baten en lasten voor het kalenderjaar 2018.

Realisatie
2019

Begroting
2019

Verschil Realisatie
2018

Verschil

Baten
Rijksbijdragen OCenW
Overige overheidsbijdragen
Overige baten

Totaal baten

Lasten
Personele lasten

Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige lasten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Totaal resultaat

7.854.742 7.346.726 508.016
542.121 599.253 -57.132
315.350 142.725 172.625

7.417.357 437.385
485.242 56.879
180.300 135.050

8.712.213 8.088.704 623.509 8.082.899

6.621.574
183.454
564.947
813.501

6.379.423
188.889
511.551
857.198

242.151 5.977.499
-5.435 202.524
53.396 403.168
-43.697 927.899

629.314

644.075
-19.070
161.779

-114.398

8.183.476 7.937.061 246.415 7.511.090 672.386

528.737 151.643 377.094 571.809 -43.072

528.737 151.643 377.094 571.809 -43.072

- Toelichting op de staat van baten en lasten:

Het resultaat is ten opzichte van 2018 gedaald met € 43.072. De belangrijkste oorzaken van deze daling zijn:
Riiksbiidraaen OCenW

De rijksbijdrage OC en W is in 2019 met € 437.000 gestegen ten opzichte van 2018. Er zijn diverse
ontwikkelingen die invloed hebben op de hoogte van de rijksbijdrage. Zoals het wijzigingen in het leerlingaantal
en tariefsverhogingen.
Nadat de afgelopen jaren het leerlingaantal steeds is gegroeid, is dit per 1 oktober 2019 gedaald van 1.267 naar
1.248. In het jaar 2019 is dan ook€ 146.000 minder groeibekostiging ontvangen dan in 2018. Dit bedrag is nog
exclusief een nabetaling van € 506.000 over het schooljaar 2016-2017 welke in 2018 heeft plaatsgevonden.
Eind 2019 is een bedrag van € 126.000 ontvangen aan bijzondere bekostiging, de zogeheten convenantgelden.
Deze dienen ter dekking van de eenmalige uitkeringen aan personeel welke in februari 2020 zijn uitbetaald. Dit
geldt eveneens voor een deel van de tariefsaanpassing in 2019.
Per 1 augustus 2019 is een nieuwe regeling onderwijsachterstanden van kracht geworden. Deze regeling is
positief voor Yunus Emre. Rekening houdend met de overgangsregeling heeft dit € 142.000 extra subsidie
opgeleverd in 2019.
De bijdragen vanuit het Samenwerkingsverband zijn in 2019 € 33.000 hoger dan in 2018.
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Overige overheidsbiidraaen

De overige overheidsbijdragen betreft subsidie van de gemeente Den Haag onder meer vanwege de HEA
regeling. In 2019 is de overige overheidsbijdrage € 57.000 hoger dan in 2018. Het belangrijkste verschil betreft
de vergoeding 1e inrichting van € 39.000.

Overige baten

De overige baten zijn in 2019 € 135.000 hoger dan in 2018. Dit wordt onder meer veroorzaakt door € 26.000
extra overblijfgelden (verantwoord onder ouderbijdragen). Vanwege het beperkte gebruik van het
vervangingsfonds in 2018 is een bonus van € 65.000 ontvangen in 2019 (+ € 32.000 ten opzichte van 2018). De
verwachte bonus over 2019 ad € 78.000 is eveneens opgenomen in deze jaarrekening.
In 2018 is € 8.000 ontvangen aan sponsoring. In 2019 is € 10.000 ontvangen aan donaties en giften, welke
verantwoord zijn onder overige overige baten.
De verhuuropbrengsten zijn in 2019 € 8.000 lager dan in 2018.

Personele lasten

De personele lasten zijn in 2019 € 644.000 hoger dan in 2018. De kosten van lonen, salarissen, sociale lasten
en pensioenlasten zijn met € 616.000 gestegen. Dit vindt zijn oorzaak in de stijging van het gemiddeld aantal
werknemers van 135 naar 144 en een stijging van de premie percentages.
De overige personele lasten zijn in 2019 € 9.000 lager dan in 2018. Er heeft daarnaast een verschuiving
plaatsgevonden tussen diverse posten. Uitbesteding derden is met € 19.000 gedaald terwijl de nascholing met €
20.000 is gestegen. In de begroting 2019 is uitgegaan van een sterkere daling van de kosten uitbesteding
derden. Begroot is € 40.000, gerealiseerd is €110.000.
De ontvangen uitkeringen personeel zijn in 2019 met € 38.000 gedaald.

Afschriivinaen

De afschrijvingen zijn in 2019 met € 19.000 gedaald. De afschrijvingstermijn op ICT is kort vanwege de beperkte
economische levensduur. De vervangingsinvesteringen hebben in 2019 nog niet plaatsgevonden waardoor de
afschrijving ICT met € 29.000 is gedaald. Daar staat tegenover de stijging van de afschrijving op leermiddelen
met € 9.000 vanwege de extra investeringen gepleegd in 2019.

Huisvestingslasten

De huisvestingslasten zijn in 2019 € 162.000 hoger dan het vorige verslagjaar. De dotatie aan de
onderhoudsvoorziening is in 2019 € 55.000 hoger dan in het vorige jaar. Er hebben de afgelopen tijd diverse
verbouwingen en uitbreidingen plaatsgevonden. Om deze reden is de onderhoudsvoorziening opnieuw bezien.
De onderhoudslasten (klein onderhoud) zijn in 2019 € 90.000 hoger dan in 2018.
De huurlasten waren in 2018 € 15.000 negatief vanwege de verwerking van de vergoeding van de gemeente. De
huurlasten bedragen in 2019 €6.000. Het verschil met 2018 is derhalve € 21.000.
De kosten van energie en water zijn in 2019 met € 11.000 gestegen.

Overige lasten

De overige lasten zijn in 2019 sterk gedaald ten opzichte van 2018 (-/- € 1 14.000). De administratie en
beheerslasten zijn met € 45.000 gedaald. De voornaamste oorzaak van deze daling zijn de kosten bestuurs- en
managementondersteuning (-/- € 55.000). Daar tegenover staan de kosten van onderhoudsbeheer. Deze zijn in
2019 met € 9.000 gestegen.
De kosten van leer- en hulpmiddelen zijn in 2019 € 16.000 lager dan in 2018.
De overige overige kosten zijn met € 52.000 gedaald. De kosten van buitenschoolse c.q. bijzondere activiteiten
zijn met € 122.000 gedaald. De betreffende uitgaven zijn in 2019 echter anders geadministreerd. Nieuw in 2019
zijn de kosten ten laste van ouderbijdragen ad € 28.000 en identiteitskosten ad € 14.000. Daarnaast zijn sterk
gestegen de kosten leerlingbegeleiding (+ € 9.000), leerlingvervoer (+ € 9.000), huishoudelijke kosten (+ €
8.000)en kantinekosten (+€ 11.000).
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Totaal resultaat

Het gerealiseerde resultaat 2019 wijkt af van het begrote resultaat over 2019. De belangrijkste oorzaken van
deze afwijking zijn deels hetzelfde als de afwijkingen tussen realisatie 2019 en 2018:

De begroting wordt opgesteld op basis van de op dat moment geldende tarieven en bekende informatie.
Daarnaast zijn er een aantal afwijkingen die te maken hebben met de methodiek van begroten. De overige
overige baten zijn niet opgenomen in de begroting (realisatie € 106.000).
In de begroting 2019 is uitgegaan van een groeibekostiging van € 93.000. De realisatie is met € 272.000, €
179.000 hoger. De bijzondere bekostiging van € 126.000 kon niet voorzien worden bij het opstellen van de
begroting 2019. De overige afwijkingen tussen begrote en gerealiseerde rijksbijdragen OCW worden
voornamelijk veroorzaakt door een stijging van de tarieven.
De overige overheidsbijdragen zijn € 57.000 lager dan begroot. Voor € 23.000 wordt dit veroorzaakt door de
lagere loonkostensubsidie, de STIP banen.
In de begroting 2019 was al een daling van de overige lasten voorzien van € 71 .000 ten opzichte van 2018. De
realisatie is zelfs nog € 44.000 lager.

Investeringen en financieringsbeleid

De stichting heeft als uitgangspunt dat de investeringen waarvoor geen bijdragen van derden worden
ontvangen, zoveel mogelijk met eigen middelen worden gefinancierd. Gezien de liquide positie van de stichting
is er ook geen reden voor het aantrekken van vreemd vermogen. De investeringen van 2019 zijn dan ook met
eigen middelen gefinancierd.

In de meerjarenbalans is een prognose voor de ontwikkeling van de liquide middelen opgenomen. Hierbij is
rekening gehouden met de voor de komende jaren geplande investeringen. Hieruit blijkt dat de omvang van de
liquide middelen de komende jaren van voldoende omvang blijft om alle verplichtingen te voldoen en de
investeringen te kunnen betalen.

Treasuryverslag

De stichting heeft een treasurystatuut. In dit statuut is bepaald binnen welke kaders de instelling haar
financierings- en beleggingsbeleid dient in te richten. Het uitgangspunt is dat de toegekende publieke middelen
overeenkomstig hun bestemming worden besteed.

De stichting heeft een zeer terughoudend financieel beleid gevoerd, conform de Regeling Beleggen lenen en
derivaten OCW 2016.

De stichting heeft op 14 juli 2016 een treasurystatuut vastgesteld. Dit statuut voldoet aan de 'Regeling
beleggen, lenen en derivaten OCW 2016'. In 2019 is conform het statuut gehandeld. De bankrekening van de
stichting is ondergebracht bij de Rabobank. Deze bank voldoet aan de criteria zoals opgenomen in het statuut
en de regeling.
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CONTINUÏTEITSPARAGRAAF

In de volgende paragrafen wordt ingegaan op de toekomstige ontwikkelingen voor de stichting. Hiermee
willen we een beeld geven over de continuïteit van de stichting.

Er is geen sprake van majeure investeringen of van doorcentralisatie van de huisvesting.

Kengetallen

Realisatie
2018

Realisatie
2019

Prognose
2020

Prognose
2021

Prognose
2022

Aantal leerlingen per
1 oktober

Personele bezetting in fte
per 31 december
Bestuur / Management
Personeel primair proces
Ondersteunend personeel

Totale personele bezetting

1.267 1.248 1.407 1.467 1.527

1
108
4

1
117
4

5
115
5

6
117
5

6
117
5

113,00 122,00 125,00 128,00 128,00

Overige kengetallen

Realisatie
2018

Realisatie
2019

Prognose
2020

Prognose
2021

Prognose
2022

Aantal leerlingen / Totaal
personeel
Aantal leerlingen /
Onderwijzend personeel

11,21

11,73

10,23

10,67

11,26

12,23

11,46

12,54

11,93

13,05

- Toelichting op de kengetallen

de verwachte leerlingaantallen
Met goed bestuur en goed onderwijs wil Yunus Emre het leerlingaantal in vijfjaar tijd laten toenemen van
1.248 leerlingen op 1 oktober 2019 tot circa 1.587 leerlingen op 1 oktober 2023. Voldoende en goede
huisvesting voor de scholen is een van de voorwaarden om dit mogelijk te maken. In de leerlingprognose is
uitgegaan van de start van de nieuwe vestiging in Zoetermeer op 1 oktober 2020 met 80 leerlingen en een
jaarlijkse groei van deze vestiging met 20 leerlingen.

de personele bezetting
Met ingang van schooljaar 2020-2021 zal een wijziging worden doorgevoerd in het functiebouwwerk
waardoor locatieleiders aangemerkt zullen worden als management. Verder hanteert het bestuur het beleid
om het stijgende leerlingaantal te realiseren binnen de bestaande personele formatie middels het
optimaliseren van de verhouding leerlingen en onderwijzend personeel. Zoveel als mogelijk zal de
leerlinggroei worden opgevangen met de zittende formatie. In de komende jaren zijn op de locaties extra
groepsleerkrachten begroot door de doorstroom van onderwijsassistenten naar leerkracht met als
tussenstap de functie van leraarondersteuner.
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Balans

Activa

Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa

Financiële vaste activa

Totaal vaste activa

Voorraden

Vorderingen
Kortlopende effecten
Liquide middelen

Totaal vlottende activa

Totaal activa

Realisatie
31-12-2018

Realisatie
31-12-2019

Prognose
31-12-2020

Prognose
31-12-2021

867.196 946.050
1.190

1.040.437 916.567

867.196

938.574

1.353.563

947.240

376.501

2.665.071

1.040.437

63.836

2.714.043

916.567

63.836

2.896.585

2.292.137 3.041.572 2.777.879 2.960.421

3.159.333 3.988.812 3.818.316 3.876.988

Prognose
31-12-2022

817.697

817.697

63.836

3.262.207

3.326.043

4.143.740

Passiva

Algemene reserve
Bestemmingsreserees

Overige reserves / fondsen

Eigen vermogen

Voorzieningen
Langlopende schulden
Kortlopende schulden

Totaal passiva

Realisatie
31-12-2018

Realisatie
31-12-2019

Prognose
31-12-2020

Prognose
31-12-2021

748.247
20.839

1.278.754
19.069

1.352.309
19.069

1.655.314
19.069

769.086

197.164
1.442.892

750.191

1.297.823

320.665
1.442.892

927.432

1.371.378

253.855
1.442.892

750.191

1.674.383

270.245
1.082.169

850.191

3.159.333 3.988.812 3.818.316 3.876.988

Prognose
31-12-2022

2.241.399
19.069

2.260.468

311.635
721.446
850.191

4.143.740

- Toelichting op de balans

De materiele vaste activa lopen in 2020 verder op door de beoogde investeringen, met als grootste post de
eigen bijdrage voor de Vrijstaathof van € 210.000. De geplande investeringen zijn lager dan de
afschrijvingen vandaar dat de waarde van de materiele vaste activa na 2020 afneemt.

Voor de vorderingen en kortlopende schulden is uitgegaan van een genormaliseerd niveau.

De liquide middelen zijn de sluitpost in de balans. Gezien de positieve financiële resultaten zullen de liquide
middelen jaarlijks toenemen.

De geprognosticeerde resultaten zijn ten gunste van de algemene reserve gebracht.

Vanaf 1 januari 2021 zal de langlopende schuld aan het ministerie van OCW in 48 jaarlijkse termijnen
warden terugbetaald. Jaarlijks neemt de schuld met € 360.723 af.

Versie; 0.1 33

Ier klani

Van Red Accountants

/v



Jaarrekening 2019
40272 / Islamitische Stichting Nederland voor Onderwijs en Opvoeding-ISNO Yunus Emre. te Den Haag

Staat van baten en lasten

Aantal leerlingen

Baten
Rijksbijdragen OCenW

Overige overheidsbijdragen
Overige baten

Totaal baten

Lasten
Personeelslasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige lasten
Doorbetalingen aan
schoolbesturen

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Financiële baten en lasten
Financiële baten
Financiële lasten

Totaal financiële baten en
lasten

Totaal resultaat

Realisatie
2018

1.267

7.417.357

485.242
180.300

8.082.899

5.977.499
202.524
403.168
927.899

7.511.090

571.809

571.809

Realisatie
2019

Prognose
2020

Prognose
2021

1.248

7.854.742

542.121
315.350

1.407

8.331.240

418.000
156.910

1.467

8.981.890

418.000
156.910

8.712.213

6.621.574
183.454
564.947
813.501

8.906.150

7.301.660
205.285
569.660
754.490

9.556.800

7.695.770
205.285
611.960
739.280

8.183.476

528.737

8.831.095

75.055

1.500

9.252.295

304.505

1.500

-1.500 -1.500

528.737 73.555 303.005

Prognose
2022

1.527

9.432.420

418.000
156.910

10.007.330

7.869.220
205.285
611.960
733.280

9.419.745

587.585

1.500

-1.500

586.085
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- Toelichting op de staat van baten en lasten
Algemeen
Het financieel meerjarenperspectief wordt jaarlijks opnieuw bekeken aan de hand van de bestuurlijke
doelstellingen, de onderwijskundige ontwikkelingen, de leerlingprognoses en de mogelijkheden met
betrekking tot huisvesting van de scholen. Ook de ontwikkelingen in de bekostiging van het Rijk, Passend
Onderwijs, de Haagse Educatieve Agenda van de Gemeente Den Haag en de CAO PO bepalen mede het
financieel kader waarin de meerjarenbegroting jaarlijks wordt opgesteld. De begroting is gebaseerd op de
werkelijke uitgaven en te verwachten uitgaven.

Het is het doel van Yunus Emre om kinderen met onderwijs op islamitische grondslag voor te bereiden op
het participeren in een Nederlandse samenleving. Dit gedachtengoed is nauw verbonden met het
optimaliseren van alle talenten van de leerlingen.

Met betrekking tot de CAO PO 2018-19 kan vastgesteld worden dat het Rijk de kosten ervan vrijwel volledig
heeft gecompenseerd in de recente aanpassingen van september 2019 van de personele lumpsum
bekostiging. Wat betreft de materiele vergoeding wordt uitgegaan van de materiele bekostiging 2019.

Er is een onderzoek gestart naar de mogelijkheden voor het verzelfstandigen van de drie locaties die nu
samen het brinnummer 23GV vormen tot drie zelfstandige scholen. Naarmate groeibekostiging en
achterstandsmiddelen lager uitvallen of op termijn zelfs wegvallen, zal het begroten binnen de reguliere
bekostiging van een zelfstandige school belangrijker worden. Met drie zelfstandige scholen neemt het
financiële draagvlak toe.

De financiële positie van de stichting is voldoende gezond om de voorgenomen activiteiten in deze
meerjarenbegroting te bekostigen, de investeringen te doen en eventuele financiële gevolgen van niet
voorziene risico's te kunnen dragen. Bij deze risico's moet vooral gedacht worden aan het risico dat
groeibekostiging en gemeentelijke subsidies lager uitvallen dan begroot.

De nieuw te starten locatie van het schooljaar 2020 in Zoetermeer maakt onderdeel uit van de
meerjarenbegroting 2020-2024. Allereerst vindt huisvesting plaats op basis van medegebruik in een
bestaande school. Hier zullen geen huisvestingslasten voor gereserveerd hoeven te worden. Dat gebeurt
kostenneutraal. Er is nu nog geen zicht op de termijn waarbinnen een definitieve huisvesting zal
plaatsvinden. Reden waarom de huisvestingslasten daarvoor nog niet in de meerjarenbegroting
opgenomen konden worden. In de begroting is geen rekening gehouden met aanvullende bekostiging
onderwijsachterstandenbeleid voor locatie Zoetermeer, omdat we op dit moment niet kunnen inschatten
hoeveel dit zal zijn daar de leerlingen, die mogelijk een extra vergoeding met zich meebrengen nog niet
bekend zijn. Baten die nog niet zekere zijn, worden dan ook niet meegenomen.
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Overige rapportages

- Rapportage aanwezigheid en werking van het interne risicobeheersings- en controlesysteem
Het systeem van risico-inventarisatie is zo ingericht dat inventarisatie van risico's periodiek plaatsvindt bij
het opstellen van het meerjarenplan en jaarlijks bij het opstellen van de meerjarenbegroting. Evaluatie vindt
plaats naar aanleiding van de jaarrekening.

Eventuele risico's komen vooral voort uit de leerlingtoename. In principe zijn alle lasten begroot om de groei,
die binnen het kader van de beschikbare huisvesting mogelijk is, op te kunnen vangen. Indien zich daarbij
onverwachte kosten voordoen, welke niet in de begroting opgenomen zijn, dan komt dit ten laste van de
algemene reserve. Het weerstandsvermogen is voldoende om dit te kunnen dragen.

Een van de risico's bij leerlinggroei is het inschrijven van nieuwe leerlingen op een volledige en juiste wijze.
Bij accountantscontrole is gebleken dat dit in voorgaande jaren niet altijd op een volledige en juiste wijze
heeft plaatsgevonden. In 2018 zijn maatregelen genomen en instructies gegeven aan medewerkers op de
locaties om de inschrijving op de voorgeschreven wijze te laten verlopen. Er zijn daarnaast
controlemaatregelen genomen.

Als gevolg van de leerlinggroei neemt de behoefte aan huisvesting toe. Het beschikbaar krijgen van
schoolruimte en het bouwkundig geschikt maken van de schoolgebouwen vergen veel overleg en brengt
onzekerheden met zich mee. De financiële risico's die hieruit voortvloeien zijn aanwezig, maar ook te
overzien omdat de kosten pas gemaakt worden nadat schoolruimtes van de gemeente zijn ontvangen.

Als belangrijkste beheersingsmaatregel geldt het opstellen van een realistische meerjarenbegroting, waarin
elke locatie een kostenplaats is. De locatieleiders zijn betrokken bij het opstellen van de formatie- en de
meerjarenbegroting. Er wordt gewerkt aan de introductie van BI dashboards voor het management zodat de
benodigde informatie realtime beschikbaar is waardoor eerder bijgestuurd kan worden.
Door de overstap van het one-tiermodel naar een constructie met een raad van toezicht en een college van
bestuur c.q. directeur-bestuurder is het controlerend vermogen binnen de organisatie versterkt. Parallel
hieraan is ook het management van de scholen versterkt door de aanstelling van locatieleiders en de
vorming van een BMT. Hiermee wordt voorzien in het kunnen beheersen van de verdere groei van de
scholen en het aantal locaties.

- Risicomanagement en de beschrijving van de belangrijkste risico's en onzekerheden
- Ontwikkeling voldoende huisvesting
De leerlinggroei geldt op zichzelf niet als een belangrijke onzekerheid voor Yunus Emre. In principe is er
voldoende belangstelling voor ons onderwijs en onze scholen en is er voldoende potentie om te groeien. De
risico's en onzekerheden komen vooral voort uit onzekerheden over voldoende en betaalbare huisvesting.
Het beschikbaar krijgen van schoolruimte en het bouwkundig geschikt maken van de schoolgebouwen
vergen veel overleg en brengt onzekerheden met zich mee. De financiële risico's die hier uit voortvloeien
zijn aanwezig, maar ook te overzien .

- Aantrekken voldoende gekwalificeerd personeel
Het vinden van voldoende gekwalificeerd personeel voor vervanging bij ziekte van leerkrachten, vormt een
van de belangrijkste uitdagingen van de komende jaren.

- Kostenbeheersing
Door langjarige overeenkomsten met dienstverleners en leveranciers bestaat het risico dat de in rekening
gebrachte prijzen niet meer marktconform zijn. Door het periodiek doorlichten van overeenkomsten wordt dit
risico gemitigeerd.
De aanschaf van leermiddelen is een forse kostenpost. Door de introductie van een FMIS-systeem voor
voorraadbeheer wordt meer greep gekregen op de aanschaf en het gebruik van leermiddelen. Omdat het
voorraadsysteem alle decentrale magazijnen bevat, is het mogelijk om voorraden van andere locaties in te
zien en zo onnodige bestellingen te voorkomen.
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COVID-19
De gehanteerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling van de jaarrekening 2019 zijn
gebaseerd op de continuiteitsveronderstelling van Yunus Emre. Echter in de regio Wuhan in China startte
in december 2019 een uitbraak van het COVID-19 virus. Medio februari 2020 is dit virus in heel Europa
(waaronder ook Nederland) doorgedrongen. Om het virus zo goed mogelijk te bestrijden heeft het Kabinet
maatregelen getroffen, waaronder het verbieden van bijeenkomsten van (grote) groepen mensen, diverse
reisverboden en de sluiting van eet- en drinkgelegenheden en sport- en fitnessclubs, scholen en
kinderdagverblijven tot in ieder geval 28 april. Vanaf 11 mei zullen basisscholen weer onderwijs gaan
verzorgen. De kinderen zullen echter maar de helft van de normale lestijd naar school gaan. De overige
maatregelen zullen in de loop van de komende maanden worden versoepeld. Dit heeft een aanzienlijke
impact op de economie en werkgelegenheid in zowel binnenland als het buitenland. De uiteindelijke
gevolgen hiervan zijn op dit moment nog niet te overzien.

Ook voor Yunus Emre heeft de uitbraak van het COVID-19 virus, op het moment van het opmaken van de
jaarrekening, directe organisatorische gevolgen c.q. onzekerheden. Deze organisatorische gevolgen c.q.
onzekerheden bestaan uit:
a. ontstaan van onderwijsachterstanden bij kinderen
b. relatie kwetsbare kinderen en afstandsonderwijs
c. afhankelijkheid van ICT voor afstandsonderwijs
d. opvang van kinderen van ouders met cruciale beroepen tijdens meivakantie
e. afnemen eindtoets groep 8 in relatie tot advies vervolgonderwijs
f. verschuiven schooljaar waardoor doorwerken in de zomervakantie
g. verzorgen onderwijs met 1,5 meter afstand
h. opnieuw opstarten school vanaf 11 mei

Naast de bovenstaande organisatorische gevolgen heeft dit direct dan wel indirect ook financiële gevolgen
c.q. onzekerheden voor Yunus Emre. Voor het boekjaar 2019 zijn er geen directe gevolgen van
toepassing. Echter vanaf het boekjaar 2020 kunnen de volgende financiële gevolgen van toepassing zijn,
voor zover wij kunnen overzien op het moment van opmaken van de jaarrekening:
a. ontwikkeling baten met name lagere huuropbrengsten en lagere ouderbijdragen;
b. ontwikkeling lasten met name extra uitgaven voor het geven van onderwijs op afstand, inzet van extra
formatie om door de coronacrisis veroorzaakte onderwijsachterstanden weg te werken en hogere
vervangingskosten zodra de scholen weer (gedeeltelijk) worden opgesteld;
c. ontwikkeling liquiditeit vanwege het onder druk staan van de resultaten.

De uitbraak van het COVID-19 virus heeft geen (significante) invloed op de cijfers over het boekjaar 2019.
Het bestuur heeft passende maatregelen genomen c.q. zorgt ervoor dat passende maatregelen worden
genomen om de continuïteit van de bedrijfsactiviteiten te waarborgen. Het bestuur acht een duurzame
voortzetting van de bedrijfsactiviteiten derhalve niet onmogelijk. De jaarrekening is dan ook opgemaakt
uitgaande van de veronderstelling van continuïteit van Yunus Emre.

Ondertekening namens het bestuur
Datum:

Plaats:

Naam:

Functie:

Ondertekening:
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KENGETALLEN

In onderstaande tabel zijn meerdere kengetallen opgenomen. Als er een signaleringswaarde is vastgesteld
door de onderwijsinspectie dan staat deze vermeld. Indien bepaalde kengetallen erg afwijken ten opzichte
signaleringswaarde, kan dit aanleiding zijn tot verder onderzoek naar een financieel risico door de
onderwijsinspectie.
Een signaleringswaarde is echter geen norm voor de onderwijsinspectie.

Kengetal 2019 2018
Signaleringswaarde
onderwijsinspectie

Huisvestings ratio
Liquiditeit (current ratio)
Rentabiliteit (1-jarig)
Solvabiliteit (incl. voorzieningen)
Solvabiliteit (excl. voorzieningen)
Weerstandsvermogen (incl. mva*)
Weerstandsvermogen (excl. mva*)
Kapitalisatiefactor

0,07
3,28
0,06
0,41
0,33
0,15
0,04
0,45

0,05
3,06
0,07
0,31
0,24
0,10
-0,01
0,39

groter dan 0,10
kleiner dan 0,75
lager dan -0,10
kleiner dan 0,30
geen
kleiner dan 0,05
geen
geen

* mva: materiële vaste activa

Bovenstaande kengetallen zijn hieronder grafisch weergegeven.

Kengetallen voor 2019 en 2018 12019 • 2018

3,283,50 -

3,06
3,00 -

2,50 -

2,00 -

1,50 -

1,00 -

0,410,50 - 0,31 0,33 0,24
0,15 0,100,070,05 0,060,07 0,04

0,00
-0,01

-0,50 -

•^

0,45 0,39

^'̂
^̂

 ,^
v°>'̂

L^'Vc^':<e"
^'̂ ^ ^ ,^ ^

9-e'

.^w ^^" .^^' ..^.^' ..A.^^^•^<<>"!>^^^̂ '̂
^
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Hierna vindt u de omschrijving en definitie per kengetal inclusief berekening.
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Huisvestingsratio

Het kengetal "huisvestingsratio" geeft de verhouding weer tussen de huisvestingslasten en de totale lasten
(inclusief financiële lasten).

- Definitie: Som van de huisvestingslasten en afschrijvingen gebouwen en terreinen gedeeld door som van
de totale lasten (inclusief financiële lasten).

Omschrijving 31-12-2019 31-12-2018

- Huisvestingslasten
- Afschrijvingen gebouwen en terreinen

Som van de huisvestingslasten en afschrijvingen
gebouwen en terreinen

- Totale lasten
- Financiële lasten

Som totale lasten en financiële lasten

€

564.947
3.-? 53

€ €

403.168
1.753

€

568.100 404.921

8.183.476 7.511.090

8.183.476 7.511.090

l Kengetal: 0,07 0,05

De onderwijsinspectie hanteert een signaleringswaarde van groter dan 0,10.

De huisvestingsratio is voor 2019 lager dan de signaleringswaarde onderwijsinspectie. In vergelijking met
2018 is de huisvestingsratio gestegen.

Liquiditeit (current ratio)

De liquiditeit geeft aan in hoeverre de organisatie op korte termijn aan haar verplichtingen kan voldoen.

- Definitie: De verhouding tussen de vlottende activa (som van liquide middelen, kortlopende effecten,
vorderingen en voorraden) en de kortlopende schulden.
Omschrijving 31-12-2019 31-12-2018

€

- Liquide middelen
- Kortlopende effecten
- Vorderingen
- Voorraden

Vlottende activa

Kortlopende schulden

€ €

2.665.071

376.501

€

?. 353.563

938.574

3.041.572

927.432

l Kengetal: 3,28 3,06

De onderwijsinspectie hanteert een signaleringswaarde kleiner dan 0,75.

De liquiditeitsratio geeft aan dat 3,28 keer kan worden voldaan aan de uitstaande kortlopende schulden,
bestaande uit de posten benoemd in de toelichting op de balans onder 2.4 Kortopende schulden.

De stichting heeft op 31 december 2019 de beschikking over € 2.665.071 aan liquide middelen en daarnaast
€ 376.501 openstaan aan nog te ontvangen bedragen.

Deze bedragen zijn binnen één Jaar opeisbaar, waardoor kan worden voldaan aan de openstaande schulden
die binnen één jaar voldaan moeten zijn, te weten € 927.432.

De liquiditeit is voor 2019 groter dan de signaleringswaarde onderwijsinspectie. In vergelijking met 2018 is de
liquiditeitspositie gestegen.

In bovenstaande berekening is geen rekening gehouden met de in de voorzieningen opgenomen
verplichtingen.
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Rentabiliteit

De rentabiliteit geeft de verhouding aan tussen het resultaat en de totale baten.

- Definitie: Resultaat gedeeld door de totale baten (inclusief financiële baten).

Omschrijving 31-12-2019 31-12-2018
€

Resultaat

- Totaal baten
- Financiële baten

Som totaal baten inclusief financiële baten

8.712.213

€ € €
528.737 571.809

8.082.899

8.712.213 8.082.899

l Kengetal 1-jarig: 0,06 0,07 ]
De onderwijsinspectie hanteert een signaleringswaarde lager dan -0,10.

De rentabiliteit geeft aan hoeveel van de totale opbrengsten omgezet wordt in het uiteindelijke resultaat.

De stichting heeft met de totale baten, te weten € 8.712.213, een resultaat behaald van € 528.737. Dit houdt
in dat 0,06 deel van de baten wordt omgezet in het uiteindelijke resultaat, ofwel van elke euro die wordt
ontvangen, wordt € 0,06 behouden en wordt € 0,94 besteed.

De rentabiliteit is voor 2019 hoger dan de signaleringswaarde onderwijsinspectie. In vergelijking met 2018 is
de rentabiliteitspositie gedaald.

Solvabiliteit

De solvabiliteit geeft de verhouding tussen eigen en vreemd vermogen aan en verschaft dus inzicht in de
financieringsopbouw. De solvabiliteit geeft ook aan in hoeverre de organisatie op langere termijn aan haar
verplichtingen kan voldoen.

- Definitie inclusief voorzieningen: Eigen vermogen en voorzieningen gedeeld door het totale vermogen

Omschrijving 31-12-2019 31-12-2018

- Eigen vermogen
- Voorzieningen

Som eigen vermogen en voorzieningen

Totaal vermogen

€

1.297.823
320.865

€

1.618.488

3.988.812

€

769.088
197.164

€

966.250

3.159.333

l Kengetal: 0,41 0,31

De onderwijsinspectie hanteert een signalehngswaarde kleiner dan 0,30.

Deze definitie van de solvabiliteit geeft aan dat 41 % van het totale vermogen uit eigen vermogen ofwel
reserves en voorzieningen bestaat, hetgeen inhoudt dat slechts 59% van het totale vermogen gefinancierd
wordt met vreemd vermogen.

De solvabiliteit is voor 201 9 groter dan de signaleringswaarde onderwijsinspectie. In vergelijking met 201 8 is
de solvabiliteitspositie gestegen.

- Definitie exclusief voorzieningen: Eigen vermogen gedeeld door het totale vermogen.
Omschrijving 31-12-2019 31-12-2018

Eigen vermogen

Totaal vermogen

€
1.297.823

3.988.812

€

769.086

3.159.333

tKengetal: 0,33 0,24 J
De onderwijsinspectie hanteert geen signalehngswaarde voor deze berekening van solvabiliteit.
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Weerstandsvermogen

hlet weerstandsvermogen geeft aan het vermogen om niet-voorziene tot de reguliere bedrijfsvoering
behorende risico's op te vangen.

- Definitie inclusief materiële vaste activa: Het eigen vermogen gedeeld door de totale baten (inclusief
financiële baten)

Omschrijving 31-12-2019 31-12-2018

Eigen vermogen

- Totaal baten
- Financiële baten

Som totaal baten inclusief financiële baten

€ €

1.297.823

8.712.213

€ €
769.086

8.082.899

8.712.213 8.082.899

l Kengetal: 0,15 0,10

De onderwijsinspectie hanteert een signaleringswaarde kleiner dan 0,05.

In deze definitie wordt de rol van het eigen vermogen als risicobuffer voor onvoorziene gebeurtenissen
benadrukt.

Bij toepassing en verankering van het risicomanagement in de organisatie en het goed functioneren van de
planning & control cyclus blijven altijd restrisico's achter. Voor het opvangen van de mogelijke financiële
effecten moet het bestuur voldoende weerstandsvermogen hebben of opbouwen.
Het weerstandsvermogen is voor 2019 groter dan de signaleringswaarde onderwijsinspectie. In vergelijking
met 2018 is het weerstandsvermogen gestegen.

- Definitie exclusief materiële vaste activa: Het eigen vermogen minus de materiële vaste activa gedeeld
door de totale baten (inclusief financiële baten).

Omschrijving 31-12-2019 31-12-2018

- Eigen vermogen
- Materiële vaste activa

Verschil eigen vermogen en materiële vaste activa

- Totaal baten
- Financiële baten

Som totaal baten inclusief financiële baten

€

1.297.823
946.050

€

351.773

€

769.086
867.198

€

-98.110

8.712.213 8.082.899

8.712.213 8.082.899

l Kengetal: 0,04 -0,01

De onderwijsinspectie hanteert geen signaleringswaarde voor deze berekening van het
weerstandsvermogen.
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Kapitalisatiefactor

De kapitalisatiefactor geeft een indicatie hoe rijk een schoolbestuur is; dit om te signaleren of
onderwijsorganisaties misschien een deel van hun kapitaal niet of inefficiënt benutten voor de vervulling van
hun taken.

- Definitie: De activazijde van de balans minus de materiële vaste activa betreffende gebouwen en terreinen
gedeeld door de totale baten (inclusief financiële baten).
Omschrijving 31-12-2019 31-12-2018

- Balans totaal
- Materiële vaste activa gebouwen en terreinen

Verschil balans totaal en materiële vaste activa
gebouwen en terreinen

- Totaal baten
- Financiële baten

Som totaal baten inclusief financiële baten

€

3.988.812
73.912

8.712.213

€

3.914.900

8.712.213

€

3.159.333
20.975

8.082.899

€

3.138.358

S. 082.899

l Kengetal: 0,45 0,39

De onderwijsinspectie hanteert geen signalehngswaarde voor de kapitalisatiefactor.
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JAARREKENING
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GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA, PASSIVA EN RESULTAATBEPALING

Algemeen
De grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn conform de Regeling voor de Jaarverslaggeving
Onderwijs (RJO). Op basis van de Regeling voor de Jaarverslaggeving Onderwijs worden Titel 9 Boek 2
BW en de Richtlijnen van de Raad voor de Jaarverslaggeving toegepast (behoudens afwijkingen
aanvullingen in de Regeling voor de Jaarverslaggeving Onderwijs). De jaarrekening is opgesteld in gehele
euro's.

Activa en passiva, met uitzondering van het eigen vermogen, worden in het algemeen gewaardeerd tegen
de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag
is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans, de staat van baten en lasten
en het kasstroomoverzicht zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de
toelichting.

Voor zover noodzakelijk worden op de vorderingen voorzieningen getroffen voor verwachte oninbaarheid.

Continuïteit

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

Vergelijking met voorgaand jaar
De grondslagen voor waardering van activa, passiva en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten
opzichte van voorgaand jaar, met uitzondering van het volgende:
In de balans is de herziene stand per 1 januari 2019 opgenomen als vergelijkend cijfer per 31
december 2018.

Afwijkende rubricering

In de jaarrekening 2018 is een langlopende schuld aan OCW ad. € 1,4 miljoen betreffende bijzondere
bekostiging i.v.m. bijzondere situaties, waarvoor een terugbetalingsregeling is getroffen, gerubriceerd
onder de kortlopende schulden.
De langlopende schuld aan OCW is in deze jaarrekening 2019 gerubriceerd onder de langlopende
schulden welke van januari 2021 t/m december 2024 wordt verrekend met de bekostiging.
Hierdoor zijn de vergelijkende cijfers van 2018 in deze jaarrekening aangepast t.o.v. de cijfers vermeld in
de jaarrekening 2018. Als gevolg hiervan zijn alle gerelateerde kengetallen eveneens aangepast.

Schattingen
Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig
dat de leiding van de instelling over verschillende zaken zich een oordeel vormt, en dat de leiding
schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen.
Indien het voor het geven van het in art. 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van
deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting
op de betreffende jaarrekeningposten.

Verbonden partijen
Als verbonden partij worden aangemerkt alle rechtspersonen waarover overheersende zeggenschap,
gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen die
overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen worden aangemerkt als verbonden partij. Ook de statutaire
directieleden, andere sleutelfunctionarissen in het management van de instelling en nauwe verwanten zijn
verbonden partijen.

Transacties van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze niet onder normale
marktvoorwaarden zijn aangegaan. Hiervan wordt toegelicht de aard en de omvang van de transactie en
andere informatie die nodig is voor het verschaffen van het inzicht.

Vsraie: 0.1 44

leridentifio^tie

Van Ree ifrcc/uhtants
,1



Jaarrekening 2019
40272 / Islamitische Stichting Nederland voor Onderwijs en Opvoeding-ISNO Yunus Emre, te Den Haag

Grondslagen Balans

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of de
vervaardigingsprijs, verminderd met de afschrijvingen. De afschrijvingen vinden lineair en naar tijdsgelang
plaats op basis van de verwachte toekomstige gebruiksduur. Er wordt rekening gehouden met de
bijzondere waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht.

Onderstaand worden de afschrijvingstermijnen per categorie weergegeven.
Tevens zijn de activeringsgrenzen vermeld.

Categorie afschrijvings- afschrijvings- activerings-
termijn in percentage per grens in €
maanden jaar

Verbouwingen
Alarm
Installaties
Kantoormeubilair & inventaris
Schoolmeubilair & inventaris

Huish apparatuur & inventaris
Onderw apparatuur & inventaris
ICT
Leermiddelen

240
120
180
120/240
180/240

60
60
48/120
96

5
10
6,6
5/10
5/6,6

20
20
10/25
12,5

500
500
500
500

500
500
500
500
500

Gebouwen

De gebouwen en terreinen worden opgenomen indien sprake is van economisch eigendom. Hiervan is
sprake in het geval van eigen investeringen of van doordecentralisatie van de huisvesting. Op terreinen
wordt niet afgeschreven.

Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud aan de bedrijfsgebouwen is een voorziening voor groot
onderhoud gevormd. De toevoeging aan de voorziening wordt bepaald op basis van het geschatte bedrag
van het onderhoud en de periode die telkens tussen de werkzaamheden van groot onderhoud verloopt.

Financiële vaste activa

Overige vorderingen

De onder financiële vaste activa opgenomen overige vorderingen omvatten waarborgsommen en worden
initieel gewaardeerd tegen reële waarde. Vervolgens worden deze waarborgsommen gewaardeerd tegen
de geamortiseerde kostprijs. Omdat de goederen waarvoor borg is betaald eigendom zijn voor de duur
van het gebruik wordt er geen voorziening getroffen voor oninbaarheid.

Vlottende activa

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie.
Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Als de
ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen betalingstermijn
wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de verwachte ontvangsten en
warden er op basis van de effectieve rente rente-inkomsten ten gunste van de winst-en-verliesrekening
gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de
vordering.
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Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas- en banktegoeden met een looptijd korter dan 12 maanden. Rekening-
courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende
schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserve en bestemmingsreserves.

De bestemmingsreserves zijn reserves met een beperktere bestedingsmogelijkheid, welke door het
bestuur is aangebracht.

Omschrijving Doel Beperkingen EUR
- Reserve nulmeting

- Algemene reserve privaat

dekking afschrijvings-
lasten van de materiële
vaste activa uit de zgn.
nulmeting

formeel ontstaan bij de
invoering van de
lumpsumbekostiging

2.586

16.483

Voorzieningen

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de
balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en
waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de
beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te
wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar
verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld.

Wanneer de verwachting is dat een derde de verplichtingen vergoedt, en wanneer het waarschijnlijk is dat
deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting, dan wordt deze vergoeding
als een actief in de balans opgenomen.

Voorzieningen worden onderscheiden naar aard en doel.

Toevoegingen aan de voorzieningen vinden plaats door dotaties ten laste van de staat van baten en
lasten. De onttrekkingen vinden rechtstreeks plaats ten laste van de betreffende voorziening.

Jubileumuitkerinaen

De voorziening jubilea wordt opgenomen tegen de contante waarde van de verwachte uitkeringen
gedurende het dienstverband. Voor de berekening van de contante waarde van de voorziening wordt
gerekend met de rekenrente welke onder het kopje voorzieningen is benoemd. Daarnaast wordt onder
meer rekening gehouden met verwachte salarisstijgingen en de blijfkans.

Voorziening groot onderhoud

Voor uitgaven voor groot onderhoud van gebouwen wordt een voorziening gevormd om deze lasten
gelijkmatig te verdelen over een aantal boekjaren. De toevoeging aan de voorziening wordt bepaald op
basis van het geschatte bedrag van het groot onderhoud en de periode die telkens tussen de
werkzaamheden voor groot onderhoud verloopt.

Bij de bepaling voor de voorziening groot onderhoud ultimo 2019 is gebruik gemaakt van de tijdelijke
uitzonderingsbepaling conform RJO 4, lid 1c.
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Langlopende schulden

Langlopende schulden worden bij de eerste waardering gewaardeerd tegen reële waarde. Schulden
warden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag
rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten.

Kortlopende schulden

De overlopende passiva betreffen de vooruitontvangen bedragen die aan opvolgende perioden worden
toegerekend en/of nog te betalen bedragen, voor zover ze niet onder de andere kortlopende schulden
zijn te plaatsen.

Grondslagen Staat van Baten en lasten

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten over het verslagjaar, met
inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Lasten en risico's die
hun oorsprong vinden vóór het einde van het verslagjaar, zijn in acht genomen als zij voor het opmaken
van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Het resultaat van de staat van baten en lasten wordt toegevoegd aan de (bestemde) reserve(s) die door
het bestuur is/ zijn bepaald.

Rijksbijdragen worden als baten verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarop de
toekenning betrekking heeft.

Overheidssubsidies
Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarin de
gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd
exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze
worden ontvangen en de Stichting de condities voor ontvangst kan aantonen.

Subsidies met betrekking tot investeringen in materiële vaste activa worden in mindering gebracht op
het desbetreffende actief en als onderdeel van de afschrijvingen verwerkt in de staat van baten en lasten.

Personeelsbeloningen
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verweri<t in de staat
van baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.

De Stichting heeft de toegezegd-pensioenregeling bij het bedrijfstakpensioenfonds
in de jaarrekening verwerkt als verplichtingenbenadering.

Voor toegezegde-bijdrageregelingen betaalt de instelling op verplichte, contractuele of vrijwillige basis
premies aan pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen. Behalve de betaling van premies heeft
de instelling geen verdere verplichtingen uit hoofde van deze pensioenregelingen.
De premies worden verantwoord als personeelskosten als deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde
premies warden opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een
vermindering van toekomstige betalingen.

Vereis: 0.1 47
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Pensioenregeling

Nederlandse pensioenregelingen:

De instelling heeft op de balans geen eigen pensioenvoorziening opgenomen.
De instelling is volgens de cao PO aangesloten bij het ABP. De belangrijkste
kenmerken van deze regelingen zijn:

pensioengevende salarisgrondslag is middelloon
er heeft in 2019 geen indexatie plaatsgevonden
de dekkingsgraad van het ABP was per 31-12-2019 97,80%
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, contractuele of vrijwillige 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.

Afschrijvingen op materiële vaste activa
Materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de verwachte
toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen en vastgoedbeleggingen wordt niet
afgeschreven. Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de economische levensduur, dan worden
de toekomstige afschrijvingen aangepast.

Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

Grondslagen Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Bij de indirecte methode
wordt het resultaat als basis genomen.
Dit overzicht geeft weer waaraan de in de verslagperiode beschikbaar gekomen gelden zijn besteed.

In samenhang met de balans en de staat van baten en lasten moet het kasstroomoverzicht bijdragen
aan het inzicht in de financiering, de liquiditeit, de solvabiliteit en het vermogen van de instelling om
geldstromen te genereren.

Kredietrisico
De liquide middelen staan uit bij banken die minimaal voldoen aan het treasurybeleid.

Versie: 0.1 48
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BALANS PER 31 DECEMBER 2019
En vergelijkende cijfers 2018. - na verwerking resultaatbestemming -

1 ACTIVA
€

31-12-2019
€

31-12-2018
€ €

1.1 Vaste activa
1.1.2 Materiële vaste activa
1.1.3 Financiële vaste activa

946.050
1.190

867.196

Totaal vaste activa 947.240 867.196

1.2 Vlottende activa
1.2.2 Vorderingen
1.2.4 Liquide middelen

376.501
2.665.071

938.574
1.353.563

Totaal vlottende activa 3.041.572 2.292.137

TOTAAL ACTIVA 3.988.812 3.159.333

2 PASSIVA

2.1 Eigen vermogen
2.2 Voorzieningen
2.3 Langlopende schulden
2.4 Kortlopende schulden

1.297.823
320.665

1.442.892
927.432

769.086
197.164

1.442.892
750.191

TOTAAL PASSIVA 3.988.812 3.159.333

Versie: 0.1 49
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2019
En vergelijkende cijfers 2018

3 Baten
3.1 Rijksbijdragen OCW
3.2 Overheidsbijdragen en

-subsidies overige overheden
3.5 Overige baten

2019 Begroot 2019 2018
€ € € € € €

7.854.742
542.121

315.350

7.346.726
599.253

142.725

7.417.357
485.242

180.300

Totaal baten 8.712.213 8.088.704 8.082.899

4 Lasten
4.1 Personeelslasten

4.2 Afschrijvingen
4.3 Huisvestingslasten
4.4 Overige lasten

6.621.574
183.454
564.947
813.501

6.379.423
188.889
511.551
857.198

5.977.499
202.524
403.168
927.899

Totaal lasten 8.183.476 7.937.061 7.511.090

Totaal resultaat 528.737 151.643 571.809

(Voorstel) bestemming van het resultaat
Een (voorstel) bestemming van het resultaat is opgenomen na de toelichting op de te onderscheiden posten van de staat van
baten en lasten.

Versie: 0.1 50
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KASSTROOMOVERZICHT 2019
En vergelijkende cijfers 2018

Jaarrekening 2019
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Ref. €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening
(saldo baten en lasten)

Aanpassingen voor aansluiting
bedrijfsresultaat:
- Afschrijvingen
- Mutaties voorzieningen

Totaal van aanpassingen voor aansluiting
met het bedrijfsresultaat
Veranderingen in werkkapitaal:
- Vorderingen
- Kortlopende schulden

Totaal van aanpassingen in werkkapitaal

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in materiële vaste activa
Overige investeringen in financiële vaste
activa

4.2
2.2

1.2.2-/-1.2.2.1.
2.4-/-2.4.18

1.1.2

1.1.3

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

Mutatie liquide middelen 1.2.4

Het verloop van de geldmiddelen is als volgt:

Stand liquide middelen per 1-1
Mutatie boekjaar liquide middelen

Stand liquide middelen per 31-12

€

2019 2018
€

183.454
123.501

562.073
177.241

-262.308

-1.190

€

528.737

306.955

739.314

1.575.006

-263.498

1.311.508

2019

€

202.524
72.290

32.809
-81.822

-135.188

2018
€ €

1.353.563
1.311.508

2.665.071

€

691.141
662.422

571.809

274.814

-49.013

797.610

-135.188

662.422

1.353.563

Versie: 0.1 51
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TOELICHTING OP DE TE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE BALANS

1.1.2 n/lateriële vaste activa 1.1.2.1 1.1.2.3 1.1.2.4

Gebouwen Inventaris en Overige Totaal
apparatuur materiële materiële

vaste activa vaste activa
€ € € €

Stand per 01-01-2019
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs
Cumulatieve afschrijvingen en
waardeverminderingen

Materiële vaste activa
per 01-01-2019

Verloop gedurende 2019
Investeringen
Afschrijvingen

Mutatie gedurende 2019

Stand per 31-12-2019
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs
Cumulatieve afschrijvingen en
waardeverminderingen

Materiële vaste activa
per 31-12-2019

35.698

14.723

20.975

56.090
3.153

52.937

91.788

17.876

73.912

1.520.984

953.016

596.935

318.682

567.968 278.253

29.413
114.512

176.805
65.789

85.099- 111.016

1.550.397

1.067.528

773.740

384.471

482.869 389.269

2.153.617

1.286.421

867.196

262.308
183.454

78.854

2.415.925

1.469.875

946.050
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TOELICHTING OP DE TE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE BALANS

1.1.3 Financiële vaste activa Boek-
waarde
1-1-2019

i.1.3.a

1.2

1.2.2

1.2.2.2
1.2.2.3
1.2.2.10

Investe-
ringen
2019

Desinves-
terlngen

2019

Waarde-
verandering

2019
Resultaat

2019

Boek-
waarde

31-12-2019
€ € € € € €

Overige vordering

Totaal Financiële vaste activa

1.190 1.190

1.190 1.190

De overige vordering betreft de waarborgsom voor huur ruimte aan de 1e Van der Kunststraat 282.

Vlottende activa

Vorderingen 31-12-2019 _ 31-12-2018
€ € €

ocw
Gemeenten en Gemeenschappelijke regelingen
Overige vorderingen

Subtotaal vorderingen

1.2.2.12 Vooruitbetaalde kosten
1.2.2.15 Overige overiopende activa

Overlopende activa

Totaal Vorderingen

297.272
-11.891

4.383

8.737
78.000

289.764

86.737

376.501

Alle vorderingen genoemd onder 1 .2.2 hebben een looptijd korter dan een jaar.

€
353.678
569.545

9.292

6.059

932.515

6.059

938.574

1.2.2.3 Gemeenten en Gemeenschappelijke regeling 31.12-2019
€ € €

31-12-2018
€

1.2.2.3.2 OZB en heffingen
1.2.2.3.3 Additionele aanvragen
1.2.2.3.4 Overige

-24.101
12.211

Totaal Gemeenten en Gemeenschappelijke regelingen -11.890

2.826
528.879
37.840

569.545

1.2.2.10 Overige vorderingen
€

31-12-2019
€ €

31-12-2018
€

1.2.2.10.1 Vervangingsfonds
1.2.2.10.2 Huur en medegebruik
1.2.2.10.7 Overige vorderingen

Totaal Overige vorderingen

4.383

4.383

183
700

8.409

9.292

1.2.4 Liquide middelen

1.2.4.1 Kasmiddelen
1.2.4.2 Tegoeden op bankrekeningen

Totaal liquide middelen

€
31-12-2019

€

657
2.664.414

€
31-12-2018

2.665.071

€

2.515
1.351.048

1.353.563

Versie: 0,1 53
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2

2.1

Passiva

Eigen vermogen

2.1.1 Eigen vermogen
2.1.1.1 Algemene reserve
2.1.1.2 Bestemmingsreserves (publiek)
2.1.1.3 Bestemmingsreserves (privaat)

Totaal Eigen vermogen

Stand per Resultaat Overige Stand per Stand per Resultaat Overige Stand per
01-01-2018 2018 mutaties 31-12-2018 01-01-2019 2019 mutaties 31-12-2019

€ € € € e € €

174.668 573.579
6.126 -1.770
16.483

748.247 748.247 530.508
4.356 4.356 -1.770
16.483 16.483

197.277 571.809 769.086 769.086 528.738

e

1.278.754
2.586

16.483

1.297.823

De toelichting op de beperkte doelstellingen van de reserves zijn vermeld in de grondslagen.

2.1.1.2 Bestemmingsreserves
(publiek)

2.1,1,2.10 Reserve nulmeting

Totaal bestemmingsreserves
(publiek)

Stand per Resultaat Overige Stand per Stand per Resultaat Overige Stand per
01-01-2018 2018 mutaties 31-12-2018 OK1-2019 2019 mutaties 31-12-2019

€ e e € € € € €

6.126 -1.770 4.356 4.356 -1.770 2.586

6.126 .1.770 4.356 4.356 -1.770 2.586

2.1.1.3 Bestemmingsreserves (privaat)

2.1.1.3.1 Algemene reserve privaat

Totaal bestemmingsreserves
(privaat)

Stand per Resultaat Overige Stand per Stand per Resultaat Overige Stand per
01-01-2018 2018 mutaties 31-12-2018 01-01-2019 2019 mutaties 31-12-2019
€€€€€€€€

16.483 16.483 16.483 16.483

16.483 16.483 16.483 16.483

2.2 Voorzieningen Stand per Dotatie 2019 Onttrekking Vnjval 2019 Rente Stand per Bedrag Bedrag 1 t/m Bedrag
01-01-2019 2019 mutatie* 31-12-2019 < 1 Jaar Sjaar >5jaar

€

2.2.1 Personele

voorzieningen
2.2.3 Voorzieningen voor

groot onderhoud

Totaal Voorziening!

€

61.730 8.650

135.434 114.851

€ € e € e e €

70.380 3.312 26.165 40.903

250.285 160.708 89.577

197.164 123.501 320.665 164.020 115.742 40.903

* bij netto contante waarde

Personele voorzieningen

Deze voorziening is bestemd voor de rechten op de gratificaties voor 25- en 40-jarig ambtsjubilea.

Voorzieningen voor groot onderhoud

Er is een voorziening voor groot onderhoud gevormd voor de locaties Mandelaplein, Vrijstaathof en Van Damstraat.

2.2.1 Personele
voorzieningen

Stand per Onttrekking Rente Stand per Bedrag Bedrag 1 t/m Bedrag
01^)1-2019 Dotatie2019 2019 Vrijval 2019 mutatie* 31-12-2019 < 1 jaar Sjaar >5jaar
€ € €

2.2.1.4 Jubileumuitkeringen 61.730 8.650

e €

Totaal personele
voorzieningen 61.730 8.650

' bij netto contante waarde

€ € € €

70.380 3.312 26.165 40.903

70.380 3.312 26.165 40.903

Versie; 0.1 54
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2.3

2.3.5

2.4
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Langlopende schulden

Schulden aan OCW

Totaal Langlopende schulden

Aangegane
Stand per lening in Aflossing in Stand per Looptijd
01-01-2019 2019 2019 31-12-2019 > 1 jaar

Looptijd Rente per-
> 5 jaar centage

€ e

1.442.892

€ e € €

1.442.892 1.442.892 0,000%

1.442.892 1.442.892 1.442.892

Dit betreft bijzondere bekostiging i.v.m. bijzondere situtaties waan/oor een terugbetalingsregeling getroffen is. Vanaf 2015 t/m schooljaar
2017/2018 is de bekostiging voor personeel, personeel- en arbeidsmarkt, impulsgebieden en materiële instandhouding te hoog vastgesteld. In
februari 2018 heeft herrekening van de leerlinggewichten plaatsgevonden. In de jaarrekening 2017 is de teveel ontvangen bekostiging per
31-12-2017 als schuld aan OCW opgenomen. Van januari 2021 t/m december 2024 wordt in 48 maandelijkse termijnen het bedrag van
€ 1.442.892 verrekend met de bekostiging.

Kortlopende schulden 31-12-2019 31-12-2018
€ €

2.4.6 Schulden aan gemeenten en Gemeenschappelijke regelingen 30.105 61.960
2.4.8 Crediteuren 205.878 112.040
2.4,9 Belastingen en premies sociale verzekeringen 310.526 290.467
2.4,10 Schulden terzake van pensioenen 79.681 63.070
2.4.12 Kortlopende overige schulden 15.177 3.539

Subtotaal kortlopende schulden 641.367 531.076

2.4.16 Vooruit ontvangen bedragen 51.315 21.685
2.4.17 Vakantiegeld en vakantiedagen 210.060 191.803
2.4.19 Overige overlopende passiva 24.689 5.627

Overlopende passiva 286.064 219.115

Totaal Kortlopende schulden 927.431 750.191

Vooruit ontvanaen bedraden

In 2019 is 7/12 deel van de ontvangen ouderbijdragen en overblijfvergoedingen voor schooljaar 2019-2020 opgenomen als vooruitontvangen
voor boekjaar 2020.

Versie: 0.1 55
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TOELICHTING OP DE TE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen

3.1.1 Rijksbijdragen
3.1.1.1 Rijksbijdrage OCW

Totaal Rijksbijdrage

3.1.2 Overige subsidies
3.1.2.1 Overige subsidies OCW

Totaal Rijksbijdragen

3.1.4 Ontvangen doorbetalingen
rijksbijdrage SWV

Totaal Rijksbijdragen

2019 Begroot 2019 2018
€ €

6.631.371

1.058.852

6.631.371

€ €

6.435.543

767.775

1.058.852

164.520

7.854.743

6.435.543

€ €

6.625.245

660.487

767.775

143.408

7.346.726

6.625.245

660.487

131.625

7.417.357

3.2 Overheidsbijdragen en -subsidies
overige overheden

3.2.2 Overige overheidsbijdragen en -
subsidies overige overheden

3.2.2.2 Overige gemeentelijke en
Gemeenschappelijke Regelingen -
bijdragen en -subsidies

Totaal Overige overheidsbijdragen en -
subsidies overige overheden

Totaal overheidsbijdragen en -
subsidies overige overheden

€
2019 Begroot 2019
€ €

542.121

542.121

542.121

€ €
2018

599.253

599.253

599.253

€

485.242

485.242

485.242

3.5

3.5.1
3.5.4
3.5.5
3.5.10 Overige

Totaal overige baten

Overige baten

Verhuur

Sponsoring
Ouderbijdragen

€
2019 Begroot 2019
€ €

32.965

98.768
183.617

315.350

€ €
2018

24.725

118.000

142.725

€

41.064
8.382

64.316
66.538

180.300
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4 Lasten
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4.1 Personeelslasten 2019 Begroot 2019 2018
€ € € € €

4.1.1 Lonen, salarissen, sociale lasten en
pensioenlasten

4.1.1.1 Lonen en salarissen
4.1.1.2 Sociale lasten
4.1.1.3 Premies Participatiefonds
4.1.1.4 Premies Vervangingsfonds
4.1.1.5 Pensioenpremies

Totaal lonen, salarissen, sociale
lasten en pensioenlasten

4.1.2 Overige personele lasten
4.1.2.1 Dotaties personele voorzieningen
4.1.2.2 Personeel niet in loondienst

4.1.2.3 Overige

Totaal overige personele lasten

4.1.3 Ontvangen uitkeringen personeel
4.1.3.2 Uitkeringen van het Vervangingsfonds
4.1.3.3 Overige uitkeringen personeel

Af: Ontvangen uitkeringen personeel

Totaal personele lasten

4.751.555
678.231
172.709
267.608
685.422

8.650
3.610

218.248

4.782
159.677

6.555.525

230.508

164.459

6.621.574

6.418.927

6.000
140.140

42.000
143.644

€

6.418.927

146.140

185.644

4.362.062
630.412
197.895
219.529
529.971

12.352
6.124

221.313

4.523
197.636

5.939.869

6.379.423

239.789

202.159

5.977.499

4.1.2.3 Overige

Kosten BGZ en Arbo zorg
Nascholing
Uitbesteding derden
Overige personeelsgebonden kosten
Totaal Overig

24.254
60.177

109.781
24.036

218.248

21.000
59.500
40.000
19.640

140.140

21.271
40.581

129.168
30.293

221.313

Gemiddeld aantal werknemers
Het gemiddeld aantal werknemers bedraagt 144 in 2019 (2018: 135). Hieronder is de onderverdeling te vinden van het
gemiddeld aantal werknemers.

Bestuur / Management
Personeel primair proces
Ondersteunend personeel

Totaal gemiddeld aantal werknemers

2019

1
76
67

2018

1
79
55

144 135

4.2 Afschrijvingen
€

2019
€

Begroot 2019 2018
€ € € €

4.2.2 Afschrijvingen op materiële vaste
activa

Totaal afschrijvingen

183.454 188.889 202.524

183.454 188.889 202.524
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4.3 Huisvestingslasten
€

2019
€

Begroot 2019 2018
€ € € €

4.3.1 Huur
4.3.3 Onderhoudslasten (klein onderhoud)
4.3.4 Energie en water
4.3.5 Schoonmaakkosten
4.3.6 Belastingen en heffingen
4.3.7 Dotatie onderhoudsvoorziening
4.3.8 Overige

Totaal huisvestingslasten

6.244
130.231
155.429
114.142
34.347

114.851
9.703

564.947

14.500
61.000

156.000
119.750
29.000

115.301
16.000

511.551

-14.518
40.176

144.439
118.906
30.009
59.938
24.218

403.168

In 2018 zijn huurkosten over 2016 en 2017 meteen bedrag van € 46.063 teruggeboekt, omdat deze kosten vergoed worden
door de gemeente.

4.4 Overige lasten 2019
€ €

Begroot 2019 2018
€ € € €

4.4.1 Administratie en beheerlasten

4.4.2 Inventaris en apparatuur
4.4.3 Leer- en hulpmiddelen
4.4.5 Overige

Totaal overige lasten

229.917
4.064

185.503
394.017

813.501

243.300
6.000

171.246
436.652

275.255
4.715

201.623
446.306

857.198 927.899

4.4.1 Administratie en beheerlasten 2019
€ €

Begroot 2019 2018
€ € € €

4.4.1.1 Administratie en beheerslasten

4.4.1.2 Reis- en verblijfkosten
4.4.1.3 Telefoon- en portokosten
4.4.1.4 Kantoorartikelen
4.4.1.5 Overige administratie- en

beheerslasten

Totaal administratie- en
beheerslasten

212.932
-289

12.762
2.466

2.046

217.800
7.000

14.500
2.500

1.500

249.725
6.606

13.347
3.754

1.823

229.917 243.300 275.255
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Separate specificatie kosten instellingsaccountant

In het boekjaar zijn de volgende bedragen aan accountantshonoraria (reeds onderdeel van 4.4.1) ten laste van het resultaat
gebracht:

2019
€ €

Begroot 2019 2018
€ € € €

4.4.1.1.1 Controle van de jaarrekening
4.4,1.1.2 Andere controlewerkzaamheden
4.4.1.1.3 Fiscale advisering
4.4.1.1.4 Andere niet-controlediensten

10.164
5.566

7.000
3.500

10.406
3.328

15.730 10.500 13.734

Uitsplitsing honoraria naar accountantskantoor

Meerdere accountantskantoren hebben werkzamheden verricht in het huidig en/of vorig boekjaar, een uitsplitsing naar
kantoor is hieronder opgenomen.

Werkzaamheden

Accountantskantoor:
Totaal 2019 Van Ree PWC
€ € €

Controle van de jaarrekening
Andere controlewerkzaamheden

Fiscale advisering
Andere niet-controlediensten

10.164
5.566

8.046 2.118
5.566

Totaal

Werkzaamheden

15.730 8.046 7.684

Accountantskantoor:

Totaal 2018 Van Ree PWC
€ € €

Controle van de jaarrekening
Andere controlewerkzaamheden

Fiscale advisering
Andere niet-controlediensten

10.406
3.328

10.406
3.328

Totaal 13.734 13.734

Honoraria met betrekking tot de werkzaamheden

Bovenstaande honoraria betreffen uitsluitend de werkzaamheden die bij de stichting zijn uitgevoerd door
accountantsorganisaties en externe accountants zoals bedoeld in art. 1, lid 1 Wta (Wet toezicht accountantsorganisaties). De
kosten voor de controle zijn inclusief bekostiging en omzetbelasting.

Bovenstaande accountantshonoraria zijn verwerkt op basis van het lastenstelsel.
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4.4.5 Overige lasten
€

2019
€

Begroot 2019 2018
€ € € €

4.4.5.1 Wervingskosten
4.4.5.2 Representatiekosten
4.4.5.3 Huishoudelijke kosten
4.4.5.4 Buitenschoolse cq bijzondere

activiteiten
4.4.5.6 Contributies
4.4.5.8 Medezeggenschapsraad
4.4.5.9 Verzekeringen
4.4.5.10 Reproductiekosten, drukwerk,

schoolgids
4.4.5.11 Toetsen en testen

4.4.5.12 Culturele vorming
4.4.5.13 Overige overige lasten

Totaal overige lasten

Resultaat *

* - is negatief

4.250

18.895
57.173

34.075
5.338
5.936

17.168
13.863
35.528

201.791

1.500
250

96.676

5.000
68.384
7.000

21.000
8.700

33.392
194.750

394.017

605
1.047

10.722
179.244

26.237
1.080
6.577

25.555
10.716
49.141

135.382

436.652 446.306

528.738 151.643 571.809

Versie: 0.1
a

Ier id^Ilifical

Van R^b A^fountants

60



(VOORSTEL) BESTEMMING VAN HET RESULTAAT

2.1.1 Algemene reserve (publiek)

2.1.2 Bestemminasreserves (Dubliek)

2.1.2.10 Reserve nulmeting

Totaal bestemmingsreserves publiek

Totaal resultaat

Jaanrekening2019
40272 / Islamitische Stichting Nederland voor Onderwijs en Opvoeding-ISNO Yunus Emre, te Den Haag

Resultaat 2019
€ €

530.508

-1.770

-1.770

528.738
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GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die hier dienen te worden toegelicht.
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VERBONDEN PARTIJEN

De verbonden partijen die toegelicht dienen te worden, zijn hieronder opgenomen.

Verbonden partil Omschrijving doelstelling Samenstelling van bestuur en directie

Stichting Passend Primair Onderwijs Haaglanden In het kader van de Wet Passend Onderwijs heeft het
samenwerkingsverband zorgmiddelen betaald aan
Stichting Yunus Emre.
De aard van de verbondenheid tussen de verbonden

partijen is:
Het door de schoolbesturen gezamenlijk vormgeven
aan een stelsel waarbij sprake is van flexibele inrichting
van de speciale onderwijszorg, waarin besturen en
scholen in Den Haag in staat zijn aan de zorgplicht te

R. de Vries (voorzitter algemeen bestuur)

G. van Drielen (voorzitter dagelijks bestuur)
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VERANTWOORDING SUBSIDIES

De subsidies die toegelicht dienen te worden, zijn hieronder opgenomen.

G1-A Beknopt gespecificeerd

l Omschrijving Toewijzing
Kenmerk Datum

Prestatie
afgerond?

Subsidie voor studieverlof 853669-1 21-09-2017

Subsidie voor studieverlof 928999-01 06-09-2018

Subsidie voor studieverlof 1007401-1 20-09-2019
Subsidie zij-instroom Diversen 15-04-2019

Subsidie voor studieverlof 1019882 06-09-2018

Nee

Ja

Nee
Nee

Ja
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WNT-VERANTWOORDING 2019

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) in werking
getreden. De WNT schrijft voor dat de beloning van topfunctionarissen verantwoord dient te worden in de jaarrekening, ook
als de beloning beneden de norm blijft. Voor overige functionarissen geldt publicatieplicht alleen als de norm overschreden
wordt.

Indeling en bezoldig ingsklasse

De indeling van de rechtspersonen of instellingen over de bezoldigingsklassen gebeurt op basis van drie generieke
instellingscriteria te weten:
(a) de gemiddelde totale baten per kalenderjaar
(b) het gemiddelde aantal leerlingen, deelnemers of studenten, en
(c) het gewogen aantal onderwijssoorten of-sectoren.
Deze instellingscriteria bieden een weergave van de zwaarte van de functie van de topfunctionaris gebaseerd op
functiewaarderingsverhoudingen. Gezamenlijk geven de criteria een indicatie van de complexiteit van de betreffende
bestuursfunctie.

Voor ieder criterium wordt een schaal gehanteerd. Uit de score op die schaal volgt een aantal complexiteitspunten. hlet totaal
van deze complexiteitspunten bepaalt in welke bezoldigingsklasse de rechtspersoon of instelling valt en welk
bezoldigingsmaximum daarmee van toepassing is op de topfunctionaris(sen). Voor de bepaling van de complexiteitspunten
verwijzen wij naar de Regeling bezoldiging topfunctionarissen OCW-sectoren.

Complexiteitspunten

Aantal complexiteitspunten per instellingscriteria: 2019

Gemiddelde totale baten
Gemiddeld aantal leerlingen, deelnemers of studenten
Gewogen aantal onderwijssoorten of sectoren

Totaal aantal complexiteitspunten

Bezoldigingsklasse

Bezoldigingsmaximum

2
1
1

4

A

€ 115.000

Afwijkende bezoldiging

Er is geen afwijkende bezoldiging van toepassing voor het verslagjaar 2019.
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WNT-VERANTWOORDING 2019

Topfunctionarissen met een bezoldiging van €1.700 of minder

De volgende leidinggevende topfunctionarissen en toezichthoudende topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of
minder zijn in de tabel hieronder opgenomen.

Topfunctionaris

Aanhef
Voorletters
Tussenvoegsel
Achternaam

De heer
A.

Ahrouh

Functie(s) Voorzitter
Leidinggevend topfunctionaris bij
andere WNT-instelling Nee
Is werkzaam in dienstbetrekking
als topfunctionaris (geen
toezichthouder) bij de volgende
andere WNT plichtige N.v.t.

De heer

s.

Bagci

Vicevoorzitter

Nee

N.v.t.

De heer
s.

el Arkoubi

Lid

Nee

N.v.t.

Mevrouw
R.M.

Mouadden -el
Haddar
Lid

Nee

N.v.t.

Toelichting

Bij deze leidinggevende topfunctionaris(sen) is er geen overschrijding van het bezoldigingsmaximum na cumulatie van alle
bezoldigingen bij deze en andere WNT-instellingen.

Topfunctionaris

Aanhef
Voorletters
Tussenvoegsel
Achternaam

Functie(s)
Leidinggevend topfunctionaris bij
andere WNT-instelling
Is werkzaam in dienstbetrekking
als topfunctionaris (geen
toezichthouder) bij de volgende
andere WNT plichtige
instelling(en)

De heer
A.

Ugur
Lid

Nee

N.v.t.

Toelichting

Bij deze leidinggevende topfunctionaris(sen) is er geen overschrijding van het bezoldigingsmaximum na cumulatie van alle
bezoldigingen bij deze en andere WNT-instellingen.

Versie: 0.1 ter icat

Van A ountants

66



Jaarrekening 2019
40272 / Islamitische Stichting Nederland voor Onderwijs en Opvoeding-ISNO Yunus Emre, te Den Haag

WNT-VERANTWOORDING 2019

Leidinggevend topfunctionaris met dienstbetrekking of zonder dienstbetrekking vanaf 13e maand van de
functievervulling

De volgende leidinggevend topfunctionarissen met dienstbetrekking afzonder dienstbetrekking vanaf 13e maand van de
functievervulling zijn in de tabel hieronder opgenomen.

Leidinggevende topfunctionaris

Aanhef
Voorletters
Tussenvoegsel
Achternaam

De heer
A.

Maas

Functiegegevens in verslagjaar (2019)

Functie(s)
Aanvang functie
Afloop functie
Omvang dienstverband (als
deeltijdfactor in fte)
Dienstbetrekking
Leidinggevend topfunctionaris bij
andere WNT-instelling
Is werkzaam in dienstbetrekking
als topfunctionaris (geen
toezichthouder) bij de volgende
andere WNT plichtige
instelling(en)

Directeur
01-01
31-12

1,000
Ja

Nee

N.v.t.

Bezoldiging in verslagjaar (2019)
Beloning plus belastbare
onkostenvergoeding
Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal bezoldiging
-/- Onverschuldigd betaald en
nog niet terugontvangen bedrag
Bezoldiging
Individueel toepasselijk
bezoldigingsmaximum
Afwijkend maximum vanwege
toegekende uitzondering
Reden waarom de overschrijding
al dan niet is toegestaan

Toelichting op de vordering
wegens onverschuldigde betaling

78.497
13.536
92.033

92.033

115.000

N.v.t.

N.v.t.

Gegevens in vorig verslagjaar (2018)

Functie(s)
Aanvang functie
Afloop functie
Omvang dienstverband (als
deeltijdfactor in fte)
Dienstbetrekking
Beloning plus belastbare
onkostenvergoeding
Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal bezoldiging
Bezoldiging
Individueel toepasselijk
bezoldigingsmaximum

Directeur
01-01
31-12

1,000
Ja

76.357
11.922
88.279
88.279

111.000

Toelichting

Bovenstaande leidinggevende topfunctionaris heeft geen uitkering wegens beëindiging dienstverband in 2019 ontvangen.

Bij deze leidinggevende topfunctionaris is er geen overschrijding van het bezoldigingsmaximum na cumulatie van alle
bezoldigingen bij deze en andere WNT-instellingen.
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NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

Rechten

De volgende niet uit balans blijkende rechten worden hieronder toegelicht.

Vlg
Nr. Omschrijving

Loop.
Periode van t/m tijd

Bedrag
per

maand

Bedrag
verslag-
jaar

Bedrag
< 1 jaar

Bedrag
1 -5 jaar

Bedrag
> 5 jaar

Bedrag
totaal

1 Stichting Furkan
2 Buurthuis Boerenplein Sim Sim
3 Stichting Zebra Kleine Dolfijn
4 Stichting Mooi Speelgaarde
5 ZamZam Kinderopvang V.O.F.

Mndn e

1-1-2020 31-12-2020 12
1-1-2020 31-12-2020 12
1-1-2020 31-12-2020 12
1-1-2020 31-12-2020 12
1-1-2020 31-12-2020 12

e €

700 7.000 7.000
1.094 13.130 13.130
547 6.565 6.565
547 6.565 6.565
720 8.636 8.636

7.000
13.130
6.565
6.565
8.636

Verplichtingen

De volgende niet uit balans blijkende verplichtingen worden hieronder toegelicht.

Vlg
N r. Omschrijving Periode van t/m

Loop-
tijd

Bedrag
per

maand

Bedrag
verslag-
Jaar

Bedrag
< 1 jaar

Bedrag
1 -5 jaar

Bedrag
> 5 jaar

Bedrag
totaal

1 K.J. Hol (huur Schalk Burgerstraat)
2 K.J. Hol (huur Beresteinlaan)
3 Samsung/Geltech BV kopieercontract
4 C.S.U. Schoonmaakbedrijf
5 Haagse Sportcentrale

1-1-2019 1-8-2020
1-8-2015 31-3-2020

31-1-2014 31-5-2020
1^-2018 31-3-2020
1-8-2019 31-8-2020

Mndn e

1)
D
64
2)
12

€ e e

19.809
1.720

PM
8.485
1.440

237.703
15.477

PM
101.815

5.760

138.660
5.159

PM
25.454
11.520

PM

138.660
5.159

PM
25.454
11.520

1) De huurcontracten worden stilzwijgend verlengd met een opzegtermijn van 3 maanden.
2) Onbepaalde duur met een opzegtermijn van 6 maanden
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ONDERTEKENING DOOR BESTUURDERS EN RAAD VAN TOEZICHT

Bestuurder(s)
Naam Plaats Datum Ondertekend Reden niet ondertekend

C. Candas

Toezichthouder(s)

Naam Plaats Datum Ondertekend Reden niet ondertekend

A. Ahrouch
S. Bagci
S. el Arkoubi
R.M. Mouadden - el Haddar
A.Ugur
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OVERIGE GEGEVENS
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STATUTAIRE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Er is statutair niets geregeld inzake de bepaling van het resultaat.
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GEGEVENS OVER DE RECHTSPERSOON

Naam: Islamitische Stichting Nederland voor Onderwijs en Opvoeding-ISNO Yunus Emre
Rechtsvorm: Stichting
Zetel: Den Haag
KvK nummer: 41157026

Adres: Mandelaplein 2, 2572 HT Den Haag
Telefoon: 070 3895378
E-mailadres: info@bsyunusemre.nl
Internetsite: www.bsyunusemre.nl

Contactpersoon: A. Maas
Telefoon: 070 3895378
E-mailadres: a.maas@bsyunusemre.nl

Bestuursnummer: 40272

BRIN-nummers: 23GV
23GV
23GV
31 DE

Mandelaplein
Schalk Burgerstraat
Van Damstraat

Beresteinlaan
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BIJLAGEN
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OCW-BULAGE

1.2.2.2 Ministerie van OCW

Overlopende post lumpsum

Toegerekend Ontvangen Te vorderen
Bekostiglngs Bedrag t/m jaar t/m jaar

jaar beschikking 2019 2019 31-12-2019
€ € € €

Personeel
Prestatiebox

Totaal OCW

2019/2020
2019/2020

4.307.702
248.927

1.794.876
103.720

1.488.311
113.013

306.565
-9.293

4.556.629 1.898.596 1.601.324 297.272
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