
gelooft

Bestuursverslag

2018



2

Aangenaam: Guido
Guido gelooft in jouw toekomst! 

Bij Guido ben jij het middelpunt. 
We vinden jou belangrijk. Wees 
dus vooral wie je bent. Samen 
verleggen we je grenzen. Daar 
werken we continu aan bij Guido. 
Steeds weer nieuwe kennis en 
ervaringen opdoen, andere mensen 
ontmoeten en leren van en met 
elkaar in een hechte en veilige 
scholengemeenschap. 

Jezus is daarbij ons voorbeeld. En onze school bouwt 
daarom op belangrijke christelijke waarden als liefde, 
respect, begrip, gastvrijheid en vertrouwen. Zo leren 
we elke dag en gaan we stap voor stap samen op weg 
naar een mooie waardevolle toekomst. Guido gelooft 
in die toekomst, Guido gelooft in jouw toekomst!
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Voorwoord

Het jaar 2018 is voor GSG Guido een historisch jaar geweest. De stappen in het traject om te komen tot een 
identiteitsdocument, geworteld in de gereformeerde traditie, hebben mooi resultaat opgeleverd. Gelijkgesteld aan de 
bestaande statuten kan nu gewerkt worden met een identiteitsdocument waarin onze geloofsidentiteit nog even diep 
verankerd is en tegelijk open staat voor de breedte van het christendom in onze samenleving. 
Het schoolplan 2019-2022 is klaar om in de locaties gebruikt te gaan worden als basis voor de komende locatieplannen. 
 
In 2018 is er op de verschillende locaties van Guido hard gewerkt aan resultaten en ontwikkeling. In Arnhem slaagden 
alle Havo 5 leerlingen. Op ons vmbo werd verder gewerkt aan de doorontwikkeling en uitvoering van het nieuwe 
onderwijsconcept, waarin creativiteit en onderzoeksgerichtheid een stevige plek krijgen op het fundament van vaklessen. 
Ook is daar een aanvang gemaakt met de vernieuwbouw van het schoolgebouw. 
Onze locaties Onderbouw- en Tweede Fase hebben verdere stappen gezet in het traject van eenwording. Zij vormen 
samen al één school, Locatie Havo Vwo. Een grote stap is gezet in de ontwikkeling van een gezamenlijk taakbeleid. De 
positieve uitkomst ervan kwam in januari 2019. Er wordt gewerkt aan de ontwikkeling van de gezamenlijke onderwijsvisie. 
Ook is er met succes gewerkt aan consolidatie van de uitstekende resultaten. 
 
Verschillende samenwerkingen in de regio’s verlopen goed. In Arnhem participeren wij als kleine school toch in 
alle verbanden met PO, VO en Passend Onderwijs. In de regio Amersfoort wordt dat vanuit de regio uitgebreider 
georganiseerd en draaien we mee in het PO-VO overleg, de op te richten huisvestingscoöperatie en het 
Samenwerkingsverband Passend Onderwijs. Daarnaast is er met de verwante PO-organisaties CorDeo en VVGO 
meermaals per jaar overleg en contact. Een werkgroep bestaande uit collega’s van Guido en CorDeo werkt aan het project 
10-14 onderwijs.  
 
Van onze vier gebouwen zijn er drie al behoorlijk oud. De huisvestingssituatie in Arnhem vraagt niet alleen qua leeftijd 
van het gebouw, maar ook qua capaciteit aandacht. Daar vindt nu overleg plaats met de gemeente Arnhem. Ook het 
oudste gebouw aan de Paladijnenweg Amersfoort vraagt om renovatie en verduurzaming. Voor dat laatste is er subsidie 
beschikbaar gekomen.    
 
Het komende jaar willen we ons identiteitsdocument verder uitwerken op het gebied van benoemingsbeleid en ook 
verband leggen met de onderwijskundige visie voor de toekomst. In het kader van de uitkomsten van het inspectiebezoek 
in 2018 zijn we aan de slag met een nieuwe opzet van ons kwaliteitsbeleid. 

Al	met	al	is	het	een	intensief	jaar	geweest	waarin	we	een	flink	aantal	zaken	hebben	kunnen	aanpakken.	We	zijn	erg	blij	
met de voortgang op gebied van identiteit, huisvesting, en met de stappen die zijn gezet met de werving voor nieuwe 
managementteamleden. Dat laatste is nog niet afgerond, maar we hebben goede hoop dat we voor 1 mei 2019 volledige 
duidelijkheid hebben. De resultaten van locatie VMBO afdeling TL vinden wij wat zorgelijk, daar wordt al aan gewerkt, 
maar dat resultaat is nog niet zichtbaar. 

We zijn overtuigd van ons bestaansrecht in de regio’s waarin wij werken en willen daar in werving en invulling van goed 
onderwijs aan blijven werken. Dat kunnen wij niet zonder de onmisbare steun van onze God. 
 
Kees Koelewijn 
Voorzitter College van Bestuur 
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Maart 2019  
In dit verslag gaan we in op ons werk in 2018. Er is voor het 
jaar 2018 geen afzonderlijk jaarplan gemaakt. De activiteiten 
stonden in het kader van het Schoolplan 2013–2017, dat 
eerder is vastgesteld en in gang gezet. Aan de plannen die 
daarin staan beschreven is gewerkt. Het nieuwe schoolplan 
2019-2022, dat in de loop van 2018 klaar was sluit daarop aan.  

Algemene 
instellingsgegevens  1



1.1 Visie, Missie en Identiteit 

Visie
Bij Guido kan je jezelf zijn, wanneer leerlingen en medewerkers onze school binnenkomen:  
ben je een wetenschapper  
ben je een ontdekker  
ben je een schrijver  
ben je een denker  
ben je een leider  
ben je een lezer  
ben je een maker  
ben je een vriend  
ben je belangrijk  
ben je geliefd  
kind van God  
doe je ertoe  
wees welkom!

Missie
De missie van GSG Guido luidt:
Guido biedt onderwijs dat bijdraagt aan de brede ontwikkeling van iedere leerling op het gebied van attitude, persoonlijke 
vorming, vaardigheden en kennis.
Leerlingen leren om hun verantwoordelijkheid als burger te nemen in de samenleving. Onze christelijke identiteit is het 
uitgangspunt van deze burgerschapsvorming. 

Identiteit
GSG Guido is een scholengemeenschap voor kinderen van ouders die bewust kiezen voor overtuigd christelijk onderwijs 
dat aansluit bij de opvoeding thuis en in de kerk. 
Het is een brede scholengemeenschap met ruim 1800 leerlingen en ongeveer 200 medewerkers. GSG Guido hecht veel 
waarde aan goede contacten en samenwerking met de ouders. 
Het onderwijs wordt gegeven op vier vestigingen: drie in Amersfoort en één in Arnhem. 
De school biedt de volgende reguliere vormen van voortgezet onderwijs: VMBO (inclusief Leerwegondersteunend 
Onderwijs (LWOO)), HAVO en VWO (inclusief de mogelijkheid een Gymnasiumdiploma te halen). Het VMBO kent de 
volgende leerwegen: Basisberoepsgerichte, Kaderberoepsgerichte en Theoretische Leerweg (BBL, KBL en TL). Er wordt 
lesgegeven in de leerwerkhuizen TL, Intersectoraal en LWOO (klas 1 en 2). In de onderbouw van HAVO en VWO zijn 
speciale groepen voor i-AVO, V+ en I-VMBO. Ook op de vestiging in Arnhem wordt leerwegondersteunend onderwijs 
(LWOO) verzorgd.

Toelatingsbeleid leerlingen
Met alle ouders die voor het eerst een kind aanmelden bij onze school zijn kennismakingsgesprekken gevoerd in 2018. 
Leerlingen uit het brede spectrum van kerkelijke richtingen vinden hun weg naar onze school. Samen met ouders en 
leerlingen willen we inhoud geven aan ons christen zijn. Dat doen we vanuit ons nieuwe identiteitsdocument. 

1.2 Juridische structuur en organisatiestructuur
De rechtspersoonlijkheid van de GSG Guido is een vereniging. Er is een Raad van Toezicht (RvT) en een College van 
Bestuur (CvB). Het CvB van de vereniging is het bevoegd gezag van de school. Het verantwoordt zich over het gevoerde 
beleid tegenover de ledenvergadering van de vereniging. Zowel voor de RvT als voor het CvB is er een reglement. 
De Governance Code Goede Bestuur VO wordt gevolgd. 
 
De drie locaties – twee in Amersfoort en één in Arnhem - worden geleid door locatiedirecteuren. De locatiedirecteur van 
het VMBO in Amersfoort is ook locatiedirecteur van de locatie in Arnhem. 
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De twee locatiedirecteuren vormen samen de directie. De directie vergadert onder leiding van het CvB. Zij zijn 
verantwoordelijk voor het schoolbrede beleid, de leiding op de locaties en de uitvoering van het onderwijs. Zij 
rapporteren aan het CvB.  
Vanwege de pensionering van de directeur Arnhem en vmbo is er in 2018 geworven voor een directeur vmbo. 
Deze is benoemd en zal per 1 maart 2019 beginnen. Voor Arnhem zal de werving in 2019 starten. Niet langer zal de 
directeursfunctie van deze twee locaties gecombineerd worden. De groei van beide locaties vraagt om een grotere inzet. 
Beide locaties krijgen een eigen directie.  
 
De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de locatiedirecteuren zijn vastgelegd in het directiestatuut.  
Er zijn acht teamleiders (twee op het VMBO en vier op Locatie Havo Vwo (ondersteund door twee assistent teamleiders), 
en twee in Arnhem. De locaties Onderbouw en Tweede Fase vormen vanaf schooljaar 2016-2017 één locatie: De Locatie 
Havo Vwo. Op de Locatie VMBO is dhr. Trouwborst benoemd tot directeur. Hij zal per 1 maart 2019 in dienst treden. Door 
de gekozen organisatievorm heeft het CvB direct contact met de dagelijkse leiding op de locaties en daardoor goed zicht 
op de voortgang van de processen in de school. 
 
Dhr. drs. C. Koelewijn vormt het College van Bestuur.  
 
De directie bestaat in 2018 uit: 
Dhr. M. Drogt, locatiedirecteur van het VMBO en van de locatie te Arnhem 
Dhr. A. Boes, locatiedirecteur van de Locatie Havo VWO.  

1.3 Belangrijkste elementen van het gevoerde beleid
1.3.1 Locatie VMBO 

Het jaar 2018 is niet het rustigste jaar in de geschiedenis van de locatie VMBO geweest. Er waren zorgen rondom de 
vele vacatures. Gelukkig hebben we die voor de zomervakantie kunnen invullen. Ook in de samenstelling van het 
managementteam hebben we stappen kunnen zetten en een derde teamleider kunnen benoemen, daar zijn we blij mee. 
We hebben nog steeds zorgen rondom de examenresultaten van de TL. We hopen dat de komst van de derde teamleider 
extra steun kan geven bij het aanpakken van de TL-resultaten. 

Het is fantastisch nieuws dat we een start hebben kunnen maken met de vernieuwbouw van ons gebouw. Dat zal een 
langer traject worden, waarbij we de school zoveel mogelijk open willen houden. Dat is een hele uitdaging. We laten ons 
hierin begeleiden door ICS Adviseurs. 

De missie van het VMBO sluit natuurlijk aan bij de schoolmissie. We doen dagelijks ons best en zetten ons in om elke 
leerling te zien. Want vanuit het kennen van elkaar kunnen we het beste werken. We besteden veel energie aan de 
persoonlijke vorming van onze leerling. Als een leerling zich gelukkig voelt op school dan is er goede bodem om het 
onderwijs vorm te geven. Daarom besteden we veel aandacht aan houding en persoonlijke vorming naast vaardigheden 
en kennis. Een belangrijk aandachtspunt is, iedere dag opnieuw, dat leerlingen leren hun verantwoordelijkheden te 
kennen. Dat is natuurlijk een proces van vallen en opstaan, maar belangrijk voor de burgerschapsvorming.  
We zetten steeds meer in op onderzoekend en betekenisvol leren (OBL). Klas 1, 2 en 3 van de Beroepsgerichte Leerwegen 
werkt met 6 OBL-uren per week. Wij noemen dat de Pijlers van ons concept. In de Pijlers worden vakken op een andere 
manier dan een klassikale setting aangeboden. Het gaat hier naast kennis opdoen ook om onderzoeksvaardigheden 
aanleren en kennis verwerven door te doen. Er is veel aandacht voor beroepskeuze hierin en de leerlingen hebben vaker 
in het jaar stageweken. We vinden het erg belangrijk dat leerlingen goed worden toegerust om een keuze te kunnen 
maken voor hun vervolgopleiding.  

Sinds afgelopen jaar werken we op het VMBO volgens de 7 Habits van Covey. Alle docenten zijn opgeleid voor deze 
taak en werken ook volgens deze principes. De leerlingen worden ook bewust meegenomen in dit proces. Zij krijgen 
wekelijks les in het werken volgens deze principes. De professionaliteit van de organisatie neemt hierdoor toe. De school 
is ingericht voor deze vorm van onderwijs. De ruimtes zijn verdeeld in lokaliteiten naast een grote werkruimte waarin de 
Pijlers kunnen plaatsvinden. Vanaf het komende jaar heeft leerjaar 1, 2 en 3, 6 uur Pijlers per week gedurende 32 weken. 
Voor leerlingen vormt dit een uitdaging, want het is niet altijd even eenvoudig om de juiste onderzoeksvragen te stellen. 
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We nemen 5 jaar de tijd om het concept tot volledige bloei te laten komen. Ook voor nieuwe docenten is het best lastig 
om deze vorm tot je te nemen. Maar als je bij ons komt werken is dat onderdeel van onze locatie.  
Naast grote veranderingen werken we jaarlijks aan een aantal speerpunten in onze organisatie. Dat zijn kort 
geformuleerde doelen voor het komende jaar. Dat doen we volgens het Plan, Do, Check Act (PDCA)-format. Halfjaarlijks 
toetsen we onze voornemens op voortgang. Daarvoor schrijven we jaarlijks een locatieplan. We zijn in leerlingaantal 
behoorlijk toegenomen en daardoor gaan we het aantal teamleiders uitbreiden. We zullen van 2 naar 4 teamleiders 
gaan. Er komt een zogenaamd klas 1-team, klas 2-team, een TL34-team en een BK 34-team. Op termijn verwachten we 
van het TL-team een GL-team te maken. De keuzes voor een richting moeten nog worden bepaald. Momenteel is er een 
Dienstverlening en Producten-afdeling en een praktijkafdeling.  
De directie van de locatie vergadert regelmatig. Iedere twee weken is er een formele LMT-ontmoeting gepland. Daarnaast 
is er per 6 weken een werkoverleg georganiseerd.  
Het onderwijs kampt met bezettingsproblemen. Er is niet altijd een bevoegde docent te krijgen voor een vacature. Dat 
leidt dan tot vak onervaren collega’s die nog nauwelijks ervaringen hebben opgebouwd.  
De doorstroom is op zich goed, maar de examenresultaten stemmen tot nadenken. De BB- en KB- resultaten zijn goed, 
maar de TL-resultaten blijven achter. Het slagingspercentage van de TL ligt rond de 80% en dat is te weinig. Er ligt dan 
ook een inspanningsverplichting vanuit het bestuur om hier een verbetering in te brengen voor de komende jaren. Uit 
eigen onderzoek blijkt dat de oorzaak een complexe zaak is. De zorg in de onderbouw van het VMBO is erg sterk en dat is 
regionaal bekend.   

1.3.2 Locatie Arnhem

De Locatie Arnhem kent een heel dynamische leeromgeving. Het is fantastisch om te zien hoeveel mooie initiatieven 
werkelijkheid zijn geworden. De projectwerken rondom voorjaars- en herfstvakantie zijn een succes, de buitenlandreizen 
verlopen voorspoedig en met succes is de Maatschappelijke DienstTijd (MDT) ingevoerd. Dit heeft landelijke bekendheid 
gekregen en daardoor ook bezoek van de staatssecretaris en minister Slob mogen verwelkomen.
Ook qua resultaten zijn we blij, alle havo-kandidaten zwaaiden af met een diploma.
We zijn trots op onze school en successen die geboekt zijn.  

Eerder was al genoemd dat deze locatie groeiend is. Dat is nog steeds zo, maar de groei vlakt wel af. De school wordt 
hooggewaardeerd in de regio, ook op het niveau van het samenwerkingsverband. Er is veel onderling vertrouwen in de 
regio. De Locatie Arnhem ambieert een vwo-bovenbouw, dat wordt onderzocht.   
Er wordt veel werk gemaakt van goed en uitdagend onderwijs. De kracht van de locatie in Arnhem is vooral zeggen wat 
je doet en doen wat je zegt. Dat herkennen de leerlingen en hun ouders. Er is een sterke ouderbetrokkenheid 3.0. Dat 
betekent vooral dat er een relatie is met ouders en dat er sprake van gelijkwaardige communicatie is. Niet alleen zenden 
of ontvangen, maar de dialoog aangaan.   
De groei van de school kan een probleem opleveren met betrekking tot de ruimtes. Naast dat we achtste uren hebben 
ingevoerd blijft de ruimte beperkt. Ook is het schoolgebouw gedateerd en is er grondig onderhoud noodzakelijk. In de 
loop der jaren is alleen het hoognodige onderhoud gepleegd, vooral aan de buitenkant. De staat van het gebouw voldoet 
niet aan de huidige eisen. Er wordt met de gemeente Arnhem gesproken over verbouwing of nieuwbouw.   
Evenals in Amersfoort werken we in een PDCA-cyclus aan ons onderwijs. We stellen ons voortdurend de vraag of we de 
dingen	goed	doen	en	vooral	waarom	we	ze	doen.	Dat	leidt	tot	een	sterke	reflectie	op	ons	zelf.	Als	we	het	waarom	niet	
weten dan stoppen we met zo’n onderdeel.   
De	Marap	is	een	deel	van	onze	kwaliteitscyclus.	Halfjaarlijks	worden	daarin	de	zaken	geëvalueerd.	Er	is	van	nature	een	
grote verbinding met teamleden en de teamleider. Dat komt de onderlinge communicatie ten goede. Er is ook voldoende 
overleg tussen teamleiders en directie, als LMT en ook in individuele gesprekken. Daarnaast hebben de teamleiders 
samen met het secretariaat een twee wekelijks SUM (up meeting)-overleg voor de dagelijkse gang van zaken.   
De ondersteuning op de locatie is goed te noemen.  Het gehele team is professioneel opgezet. Het team is wat 
uitgebreid, omdat door de groei van de school de werkdruk ook toegenomen is. Het aantal OPP is in orde. Er is een nieuw 
Schoolondersteuningsprofiel	(SOP)	geschreven.	Passend	onderwijs	kan	zo	goed	worden	gegeven.	Er	is	voor	het	lwoo	
gekozen voor opting out. Dat werkt wel in ons nadeel. Omdat het meeste geld wordt verdeeld over BL- en KL-leerlingen. 
Dat zal ertoe leiden dat het voor Arnhem lastiger wordt om leerlingen met te zware zorg op te nemen, waar dat eerder 
wel kon. 
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1.3.3 Locatie HAVO VWO 

We hebben grote waardering voor onze medewerkers. Zoals hieronder beschreven zijn er grote stappen gezet op 
verschillende gebieden. Een voorbeeld daarvan is het traject taakbeleid dat met succes en groot vertrouwen van het 
personeel is afgerond. Dit zegt ook iets over cultuur die er heerst in de school. Daar is en wordt aan gewerkt en het is 
verheugend om te merken dat er resultaat merkbaar is.
Met name het gebouw Paladijnenweg 251 is oud en nog niet aan vervanging toe in de huisvestingsplannen van de 
gemeente. Met kleine aanpassingen wordt het gebouw up-to-date gehouden, dit blijft een punt van zorg.  

Het jaar 2018 in vogelvlucht
1. Op de Locatie HAVO VWO hebben we vervolgstappen gezet op de versterking van de doorgaande lijnen, zowel in 

onderwijskundig als in organisatorisch opzicht:  
a. De indeling van teams is dit jaar gehandhaafd met een aantal kleine wijzigingen. We bereiden ons voor op een 

permanente teamindeling medio 2019. 
b. Het personeel heeft zich in 2017 unaniem uitgesproken voor het ontwikkelen van een gezamenlijke 

onderwijskundige visie om te komen tot een gezamenlijke onderwijsontwikkeling. Dit visietraject is voorbereid 
door het LMT, ze worden daarin ondersteund door drie onderwijscoördinatoren. 

c. Omdat we een visietraject goed willen voorbereiden is er een voorlopige ambitie geformuleerd waarbij 
medewerkers input hebben geleverd: Ambitie: 
 Medewerkers en leerlingen van Guido staan in relatie tot zichzelf, tot God de schepper, tot de school en tot de  
 maatschappij. In ons onderwijs hebben deze vier perspectieven een plek.   

We leiden de leerlingen op, rusten hen toe en helpen hen zich te vormen tot mensen die zich steeds meer 
zelfstandig in een vervolgopleiding in een complexe wereld zullen gaan bewegen. Daartoe willen we hen 
toepasbare kennis en vaardigheden laten verwerven die tot een diploma leiden.   
Ook willen we meewerken aan de ontwikkeling van hun vertrouwen op God en in zichzelf. We willen hen leren 
zich in dialoog tot anderen en met zorg tot de schepping te verhouden. 
Daarbij willen we verwondering over Gods schepping wekken en nieuwsgierigheid losmaken.   

d. De secties zijn gefaciliteerd met extra tijd voor onderwijsontwikkeling. Er zijn sectievoorzitters aangewezen die in 
tijd gefaciliteerd worden. We maken bij onderwijsontwikkeling gebruik van het middel van praktijkonderzoek.  
In de loop van het schooljaar zal het praktijkonderzoek  

e. In	dit	schooljaar	zal	de	sectieontwikkeling	geëvalueerd	en	indien	nodig,	bijgesteld	en	versterkt	worden.	
f. Er zijn trainingen Krachtgericht coachen gegeven aan twee groepen van 15 medewerkers. Hierdoor is er meer 

bewustwording en inzicht gekomen en zijn vaardigheden in het begeleiden van leerlingen en medewerkers 
versterkt. Krachtgericht Coachen is een onderbouwde methodiek die kwaliteiten van mensen versterken en de 
focus	houden	op	de	mogelijkheden	de	idealen	van	mensen	in	plaats	van	uit	te	gaan	van	deficiënties	en	daarop	
af te rekenen. 

g. Er is een werkgroep taakbeleid benoemd die met een voorstel voor nieuw taakbeleid moet komen voor de 
locatie Havo Vwo. Inmiddels is dit werk afgerond met instemming van de medezeggenschapsraad en van de 
medewerkers. 

h. Het zorgteam heeft samen met de teamleiders extra aandacht gegeven aan de structuur van Professionele 
Momenten, waarin rollen van mentoren, ondersteuning en schoolleiding duidelijk worden, met het oog op de 
juiste zorg en aandacht voor alle leerlingen. 

i. In het formatie- en roosterproces zijn een aantal verbeteringen doorgevoerd: het werken met een nieuwe versie 
van Zermelo, een verbeterde communicatie met alle geledingen en daarmee een hogere betrokkenheid van 
alle medewerkers. Dit resulteert in een beter rooster. Ook worden er voorbereidingen voor  de formatie van het 
schooljaar 2019-2020 ingezet waarbij de afdeling P&O, de schoolleiding en het roosterbureau de kwaliteit van 
hun afstemming gaan verhogen en de expertises optimaal inzetten.  

j. Er is onder leerlingen een enquête gehouden over de keuzewerktijd.  
k. De teamleiders maken werk van de gesprekkencyclus en klassenbezoeken.  
l. De	talentmodules	zijn	geëvalueerd	en	er	worden	stappen	gezet	om	dit	aanbod	beter	te	laten	aansluiten	op	de	

interesses en de kwaliteiten van individuele leerlingen. Dit doen we door toe te werken naar vier richtingen: 
Sportplus, Dramaplus, Muziekplus en Creaplus. De start die we gemaakt hebben met Sportplus heeft een 
positief beeld gegeven bij leerlingen, ouders en docenten. Er is voldoende grond om hiermee enthousiast door 
te gaan. 
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m. In de onderbouw hebben we werk gemaakt van het Programma van Toetsing en Weging. De afspraken zijn 
opnieuw onder de aandacht gebracht en we hebben gezocht naar meer evenwicht tussen het aantal af te 
nemen toetsen en de beoordeling van leerlingen. Ook is er een werkgroep Determinatie gestart met een 
onderzoek	naar	de	effecten	van	beoordeling	van	de	leerroutes	van	leerlingen.	Hiermee	willen	we	een	betere	
doorstroom van leerlingen bevorderen.  

n. We hebben in de communicatie met ouders extra prioriteit gegeven aan het uitbrengen van een maandelijkse 
nieuwsbrief van ouders.  

o. Een aantal docenten in de Onderbouw zijn opgeleid met de Kanjertraining. Dit draagt bij aan betere interventies 
in groepsprocessen en meer veiligheid op school.   

Vooruitblik 2019 
In dit schooljaar hebben we een heldere onderwijskundige visie ontwikkeld met een concrete uitwerking hoe er gewerkt 
en geleerd wordt door leerlingen en door docenten. Talentontwikkeling en kwaliteiten van leerlingen en docenten zijn 
hierbij een belangrijk uitgangspunt. Er wordt verbinding gemaakt met de visie op identiteit en de pedagogische visie op 
bijbelgetrouw christelijk onderwijs. Er is een duidelijke link met de visieontwikkeling vanuit het landelijke traject Identiteit 
als Sterk Merk, het project waar Guido ook een belangrijke bijdrage aan heeft geleverd, samen met andere PO- en VO-
scholen uit onze denominatie.  
De versterking van de locatie Havo Vwo als één locatie wordt dit jaar verder doorgevoerd. Daarbij zijn verbeterde 
samenwerking, open communicatie en werken vanuit vertrouwen de belangrijkste uitgangspunten. In onderwijs en 
ondersteuning zijn er diverse projecten die bijdragen aan verbetering van de kwaliteit zoals bijvoorbeeld de versterking 
van het mentoraat, aandacht voor docentbegeleiding en versterking van de rol van de secties bij onderwijsontwikkeling. 
  
1.3.4 Schoolplan 

Het schoolplan 2013-2017 is opgevolgd door het nieuwe schoolplan 2019-2022. Daar heeft de GMR in de tweede helft van 
2018 mee ingestemd en het ligt nu in de locaties om gebruikt te worden als basis voor de nieuwe locatieplannen. 
a. Visie

Samenvatting doelstellingen identiteit en visie op de toekomst
In de locatieplannen en de teamplannen staan concrete activiteiten waarin de missie en de visie worden uitgewerkt. 
Hierbij gaat het in ieder geval om het volgende: 
• Vormgeving identiteit en pedagogisch-didactisch klimaat door training en beoefening van deugden: bezinning op leer 

en leven en implementatie. Elk plan bevat concrete voornemens. 
• Werken met de methode Leefstijl of een volwaardig alternatief. Op Locatie VMBO en Locatie Havo Vwo gebeurt dit al.  
• De leerlingenwerving is sterk verbeterd waarbij vooral de contacten met de ouders en de leerlingen van de 

toeleverende scholen versterkt zijn.  

Wat is er gerealiseerd in 2018?
De locatieplannen bevatten doelstellingen voor vorming in en bezinning op de Christelijke levensstijl. Leerlingen 
worden ingezet bij vieringen en dagopeningen. Er is een stijgende lijn te zien in de aanmelding van leerlingen voor de 
brugklassen. Ook ons VMBO is gegroeid.  

b. Onderwijs

Samenvatting doelstellingen Onderwijs
• De locatieplannen en teamplannen geven een verdere uitwerking van leerlingen leren te leren, leren 

verantwoordelijkheid te dragen, leren omgaan met meer zelfstandigheid. Hierbij komt onder ander naar voren:
• Concretisering van ‘gepersonaliseerd leren’ 
• Concretisering van het uitgangspunt “de leerling centraal” ofwel “leerlinggericht werken” bij de vakken(clusters), en in 

de leerlingenzorg 
• Concretisering van de doelstelling “leerlingen leren verantwoordelijkheid te dragen” 
• Het uitdagen van de leerlingen tot excellente prestaties 
• Het leren in rijke contexten 
• Het hanteren van een activerende didactiek 
• Het hanteren van variatie in werkvormen 
• Het realiseren van meer uitdagend onderwijs 
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• Het realiseren van vakoverstijgende projecten 
• Het realiseren van een goede determinatie en het geven van goede doorstroom adviezen 
• Het behalen van goede examenresultaten 
• Het verbeteren van de toetskwaliteit door o.a.: intercollegiale toetsing van de toetsen, het borgen van de 

toetsnormering,	systematische	reflectie	door	leerlingen	en	docenten	op	de	toetsen	
• In de locatieplannen wordt uitgewerkt hoe GSG Guido een bruisende school wil zijn.  

c. Leerlingenbeleid en zorgstructuur c.q. ondersteuningsstructuur 

Samenvatting doelstellingen Leerlingenbeleid en zorgstructuur 
In de locatieplannen en de teamplannen wordt aangegeven hoe op de locaties wordt gewerkt aan het pedagogisch 
didactisch klimaat. Hierbij wordt onder andere aandacht gegeven aan: 
• De naleving van het leerlingenstatuut en het handhaven van de gedragsregels 
• Het daadwerkelijk tonen van respect en het beoefenen van deugden 
• Het	creëren	van	veiligheid	voor	leerlingen	en	medewerkers;	hierbij	worden	de	uitkomsten	van	de	

tevredenheidsonderzoeken verwerkt 
• De	schoolondersteuningsprofielen	zijn	vastgesteld	en	aangeleverd	aan	het	samenwerkingsverband	(SOP’s:	

de beschrijving van de mogelijkheden die de school heeft qua ondersteuning van leerlingen met een 
ondersteuningsbehoefte in het kader van Passend Onderwijs) 
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Wat is er gerealiseerd in 2018? 
De locatieplannen voldoen aan de gestelde eisen. In 2018 is o.a. gewerkt met de PDCA-cyclus. Het kwaliteitsbeleid is 
verder doorontwikkeld.  In de locatieplannen zal nu verder weergegeven moeten worden hoe de open en dynamische 
schoolgemeenschap wordt vormgegeven. 
In samenwerking met het samenwerkingsverband Eemland wordt Passend Onderwijs vormgegeven. Ook In Arnhem 
participeert de school in het regionale samenwerkingsverband.
 
Klachten 
Samen stevig werken aan onderwijs is geen garantie voor het uitblijven van klachten. Het komt ook dan voor dat ouders 
en/of leerlingen aan de bel trekken. Wij werken eraan dat deze klachten snel opgepakt en afgehandeld worden. Uit de 
reacties hierop mogen we vaststellen dat dit steeds beter verloopt en ook leidt tot begrip en tevredenheid. 
Er is in 2018 geen beroep gedaan op de externe klachtencommissie.  
 
d. Personeelsbeleid en communicatie, ondersteunende dienst  

De	centrale	ondersteunende	dienst	–	de	afdelingen	financiën,	personeel	en	organisatie,	automatisering	en	
leerlingenadministratie en de facilitaire dienst – hebben de ontwikkelingen van voorgaande jaren doorgezet. De 
afdelingen vervullen een belangrijke strategischer functie en dragen bij aan de ondersteuning van het management. De 
interne controle is opnieuw uitgebreid. 
 
Samenvatting doelstellingen Personeelsbeleid en communicatie 
Doorontwikkeling van de MARAP-OD bij het in beeld brengen van sturings- en kengetallen ter ondersteuning van het 
management	en	het	afleggen	van	verantwoording	
Vaststellen van aanvullingen op het strategisch personeelbeleidsplan waarin onder andere zijn opgenomen: 
• Het beleid voor de secundaire arbeidsvoorwaarden (binden en boeien) 
• De cao 
• Nascholingsvoorwaarden 
• Evalueren of de verschillende onderdelen van HRM (gesprekkencyclus, scholingsbeleid) voldoende geïntegreerd zijn  

en welke nieuwe acties nodig zijn 
• Evaluatie van de invoering van portfolio’s 
• Evalueren en vaststellen nieuw ARBO-beleidsplan 
• Opstellen nieuw communicatieplan 
• Vaststellen nieuw PR-plan 
• Doorontwikkelen website 
 
Wat is er gerealiseerd in 2018? 
Het	aantal	kengetallen	in	de	MARAP	van	de	OD	is	de	laatste	jaren	uitgebreid;	De	OD	is	eveneens	betrokken	bij	de	interne	
projectgroep	die	tot	doel	heeft	een	dashboard	te	ontwikkelen	om	kengetallen	te	monitoren;	tegelijk	wordt	gekeken	naar	
een systeem waarmee de gegevens in Magister beter inzichtelijk kunnen worden gemaakt (Qlickview/Libelle).  
De verdere ontwikkeling van de rapportage naar de RvT loopt. De RvT heeft hiertoe portefeuilles geformuleerd. Met de 
RvT zijn we goed op weg om op een rolvaste manier inhoud te geven aan governance en werken CvB en RvT samen aan 
een professionaliseringsslag. 
2018 heeft in het teken gestaan van de overgang van de kerkeis (medewerkers moesten lid zijn een kerk behorend bij 
een geselecteerd aantal kerken) naar het identiteitsdocument (medewerkers verklaren met het identiteitsdocument te 
kunnen instemmen en de inhoud daarvan voor te leven). Dit heeft geleid tot de wijziging van de statuten, waardoor het 
benoemingsbeleid voor medewerkers is verbreed. De vaststelling van het identiteitsdocument heeft gevolgen voor de 
plaats van de identiteit: waar voorheen de kerkeis veronderstelde duidelijkheid gaf, zal met het identiteitsdocument door 
gesprek over identiteit de toetsing moeten plaatsvinden.   
De statutaire verandering heeft veel gevolgen voor de verschillende beleidsterreinen van de school en hoe dat in de 
praktijk werkt. Daarover zijn in 2018 verschillende conferenties belegd, voor zowel de sturende als uitvoerende functie.    
Kwaliteitszorg (DOT/BOOT): In 2018 is de onderwijsontwikkeling en HRM-beleid meer met elkaar in lijn gebracht. Dat 
betekent concreet dat de personeelsinstrumenten die worden ingezet een duidelijk beeld geven van de kwaliteit van de 
lessen die worden gegeven en daarmee richting geven aan welke verbeteracties nodig zijn. 
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Ter ondersteuning van de gesprekregeling wordt de DOT als observatietool ingezet. Deze tool wordt ook ingezet als 
onderdeel van de begeleiding van beginnen de docenten die schoolbreed wordt aangeboden aan docenten die nieuw bij 
Guido zijn gestart.   
Beheersing uitkeringen na ontslag: In 2018 is binnen Guido nog niet actief gewerkt aan beleid om de uitkeringslast na 
ontslag te beheersen. Inmiddels is een start hiermee gemaakt door de uitkeringslast inzichtelijk te maken via een 
account bij de uitvoerder van WWplus. Schoolbreed beleid op dit vlak is gewenst.   
In 2018 heeft de werving geleid tot een groter aantal nieuwe leerlingen, er waren meer leerlingen voor de Locatie Havo 
Vwo en meer in Arnhem.  
 

e. Kwaliteitszorg 
Samenvatting doelstellingen Kwaliteitszorg 
• Monitoren kwaliteitszorg op de locaties 
• Periodiek worden er tevredenheidsonderzoeken gedaan onder ouders en leerlingen 
• Periodiek wordt een werkdrukonderzoek uitgevoerd onder het OP 
 
Wat is er gerealiseerd in 2018? 
• Op alle locaties is gewerkt aan de kwaliteitscriteria die door de inspectie worden gehanteerd. Vooral de borging  van 

de kwaliteit van de toetsen is op orde gebracht. Ten gevolge van inspectiebezoek wordt het kwaliteitsbeleid verder 
uitgebouwd en aangescherpt. Naast de werkoverleg structuur van CVB, directie en stafhoofden, wordt er gewerkt met 
een beperkt digitaal dasboard. Voor de pedagogische en didactische ontwikkeling is een programma opgezet waarin 
observatie en onderwijsontwikkeling structureel aangepakt worden. 

• Als schoolorganisatie willen we zorgdragen voor goede kwaliteit. Dat vraagt om structuur en bewaking ervan. Daarbij 
volgen we een drietal sporen: 

 – Het systematisch volgen en ontwikkelen van het onderwijsproces 
 – De tweewekelijkse werkoverleggen van CvB met elke directeur en elk stafhoofd en de werkoverleggen tussen 

directeuren en stafhoofden 
 – Het directiedashboard 

• Het eerste spoor kent haar eigen systeem van documenteren. Voor de twee andere sporen geldt dat er gewerkt wordt 
volgens PDCA principe. 

• Bij Guido werken we structureel aan de verbetering van ons onderwijs. Dat doen we door de lessen te observeren 
aan	de	hand	van	een	aantal	instrumenten	dat	onze	onderwijsprofessionals	helpt	te	reflecteren	op	hun	werk.	Deze	
observaties	hebben	een	tweeledig	doel:	aandacht	voor	de	medewerker	en	het	op	gang	brengen	van	reflectie.	Het	
eigenaarschap voor deze professionele ontwikkeling leggen we bij de docent zelf omdat we uitgaan van de gedachte 
dat	een	professional	zichzelf	blijft	ontwikkelen.	De	leidinggevende	ondersteunt	bij	dit	proces	door	te	reflecteren,	te	
stimuleren en te faciliteren. Hiervoor maken we gebruik van de Digitale Observatie Tool (DOT) en van de Beoordelings- 
en Ontwikkelingstool (BOOT) van E-Loo. Deze instrumenten maken het mogelijk om de onderwijsontwikkeling en het 
personeelsbeleid aan elkaar te verbinden en strategisch beleid te ontwikkelen en uit te voeren.  
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Daarnaast streven we bij Guido ernaar dat de lessen gegeven worden door bevoegde en bekwame docenten. Daarom 
faciliteren we trajecten tot het behalen van een bevoegdheid in tijd en/of geld. 

• Werkoverleggen: Om de voortgang van de ingezette werkzaamheden te monitoren maken we gebruik van een 
jaarrooster met werkoverleggen. Dit geeft ons de mogelijkheid om adequaat in te spelen op ontwikkelingen. De 
afspraken	worden	vastgelegd	en	in	een	volgend	overleg	geëvalueerd.	

• Het directiedashboard: Dit dashboard kent 12 kritische prestatie-indicatoren (kpi’s) die, afhankelijk van de input, 
maandelijks, per kwartaal, halfjaarlijks of jaarlijks worden besproken. Niet alleen de cijfermatige gegevens, maar de 
verklaring erachter en de mogelijke aanpassingen zijn daarbij leidend. Bespreking van het dashboard vindt plaats in 
de reguliere directievergaderingen. 

• Elk jaar zijn tevredenheidsonderzoeken gehouden onder leerlingen en ouders. De resultaten zijn teruggekoppeld en 
verwerkt in de locatieplannen.  

• Er wordt publiek gerapporteerd over de resultaten van de school. Dit gebeurt zowel door de onderzoeken in 
Kwaliteitsscholen als in Vensters voor verantwoording. 

1.3.5 Aantallen en achtergronden leerlingen 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
HV 1,2 566 519 473 461 428     (386) 434 460
HV 3 t/m 6 762 761 750 694 613     (657) 665 701
Vmbo 383 388 373 417 494     (460) 434 418
Arnhem 120 150 191 218 226     (215) 222 216
Totaal 1831 1818 1787 1790 1761 (1718) 1755 1795
Waarvan:
LWOO 175 195 184 201 218     (200) 202 190
VAVO 27 18 21 11 21       (18) 16 16
Totaal excl. VAVO 1804 1800 1766 1779 1740 (1700) 1739 1779
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1.3.6 Interne en externe actoren 

Op de website van GSG Guido zijn de statuten van de vereniging, het bestuursreglement, de gedragsregels 
voor medewerkers, het leerlingenstatuut, de klachtenregeling te vinden. Ook het bestuursverslag, de schoolgids en de 
gegevens over het bestuur en de toezichthouders staan daar vermeld. 

Voorts communiceert de school met de ouders door onder meer: 
• informatieavonden voor alle ouders en speciale ouderavonden over 
• bijvoorbeeld	studiereizen,	profielkeuze	of	vervolgstudie;	
• de	maandelijkse	informatiebrief	voor	ouders;	
• prestaties	van	GSG	Guido	op	www.scholenopdekaart;

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Gereformeerd Vrijgemaakt 61,9% 57,5% 54,1% 49,7% 45,50 45,0% 44,8%
     (49,5%)   
Christelijk Gereformeerd 6,7% 7,0% 7,1% 7,5% 7,04 7,20% 7,40%
     (7,7%)   
Nederlands Gereformeerd 2,6% 2,5% 2,5% 2,5% 3,07 3,09% 3,10%
     (2,7%)   
PKN 11,5% 14,1% 15,8% 17,7% 19,92 19,96% 19,98%
     (18%)   
Overig Gereformeerd 3,9% 4,5% 4,6% 5,4% 5,11 5,50% 5,55%
     (5,5%)   
Evangelisch/Baptist/Pinkster 8,4% 9,2% 9,5% 10,0% 11,12 11,30% 11,30%
     (10,5%)   
Apostolisch 0,7% 0,5% 0,5% 0,3% 0,17 0,18% 0,18%
     (0,3%)   
Katholiek/Orthodox 0,7% 1,0% 1,2% 1,3% 1,70 1,90% 1,90%
     (1,3%)   
Overig  2,6% 2,7% 3,0% 3,7% 4,31 4,00% 3,90%
     (3%)   
Geen/Onbekend 1,0% 1,0% 1,7% 1,9% 2,10 1,90% 1,90%
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2.1 Algemeen

Bij Guido wordt volgens de PDCA-cylus gewerkt met 
begrotingen (incl. meerjarenbegrotingen, liquiditeitsbegroting, 
inversteringsbegroting), planmatige onderhoud en 
management	rapportages.	Ook	financieel	wil	Guido	een	
kwalitatief gezonde organisatie zijn ten behoeve van 
het	onderwijs.	De	voorzieningen,	reserves	en	financiële	
kengetallen zijn op orde, met het oog op de continuïteit van 
het onderwijs. De jaarrekening 2018 is conform de richtlijn 
RJ660 onderwijsinstellingen opgezet. 

Financiële  beschouwing  2 
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2.2 Analyse van de financiële situatie op balansdatum
De	analyse	vindt	plaats	aan	de	hand	van	de	financiële	doelstellingen	die	in	voorgaande	jaren	zijn	geformuleerd	en	ook	
voor 2018 van kracht waren. 
 
a. Een sluitende exploitatie 
De begroting voor 2018 gaat uit van een exploitatieoverschot van € 6.000, excl. een dotatie van € 100.000 aan het 
reservefonds personeel. In totaliteit dus een exploitatieoverschot van € 106.000. 
Uit de jaarrekening blijkt dat er een resultaat van - € 91.973 gerealiseerd is. In het verslagjaar 2018 heeft er een eenmalige 
extra dotatie aan de voorziening jubilea plaatsgevonden van 103.000. Deze dotatie was niet begroot. De historische 
dienstverbanden bij andere relevante overheidsorganisaties zijn met ingang van 2018 meegenomen in de bepaling van 
de hoogte van de voorziening jubilea op balansdatum. 
De loonkosten stonden in het kalenderjaar 2018 onder druk door moeilijk vervulbare vacatures en daardoor de inzet 
via detacheringsbureaus, in mindere mate kunnen anticiperen op daling van leerlingenaantallen in de Onderbouw en 
stijgende leerlingaantallen in de nevenvestiging Arnhem. 
De ophoging van de GPL en de premiedaling van het ABP waren niet voldoende om de salarisverhogingen in het 
kalenderjaar 2018 te compenseren.  
 
Opnieuw	is	bij	het	opstellen	van	de	begroting	2019	en	de	jaarrekening	2018	gebleken	dat	de	materiële	bekostiging	
onvoldoende is voor het onderhoud aan de schoolgebouwen, aanschaf van computers en digitale schoolborden. Uit de 
jaarrekening	2018	blijkt	wederom	dat	ook	de	materiële	subsidie	de	budgetten	schoonmaak	en	energiekosten	onder	druk	
zet en niet toereikend blijkt te zijn.   
 
In de begroting 2018 is geen rekening gehouden met de aanloopkosten van het Integraal HuisvestingPlan. Deze lasten 
ad € 18.981 zijn gebracht ten laste van de reserve onderwijsvernieuwing. De niet begrote afvloeiingsregeling personeel, 
statutenwijziging en wervingskosten directie ad € 129.245 zijn ten laste van deze reserve personeel gebracht. 
 
De schoolorganisatie is voor wat betreft ziektevervanging eigen risicodrager. In het verslagjaar heeft de school zowel bij 
het onderwijs- als ondersteunend personeel veel fte’s moeten inzetten in verband met ziektevervanging. In totaliteit voor 
€ 160.868 (begroot 2018: € 150.000).  
Aan	het	einde	van	het	jaar	2018	was	het	verzuimpercentage	3,23%.	(eind	2017:	3,42%;	eind	2016:	4,23%).	
De	categorieën	‘kort’	en	‘lang	verzuim’	vormden	de	grootste	in	het	totale	verzuimpercentage.		
 
Commissie Werk Veilig en Verantwoord 
In 2018 heeft de commissie Werk Veilig en Verantwoord (WVV) regelmatig vergaderd. In deze vergaderingen werden 
Arbo gerelateerde zaken en zaken in het kader van milieu en veiligheid besproken. Waar gewenst werden voorstellen ter 
verbetering gedaan. De herhalingscursussen op het gebied van BHV en EHBO zijn georganiseerd door de commissie, en 
er is overleg geweest met de Arbo contactpersonen op de verschillende locaties. Er wordt verder gewerkt met het Risico 
Inventarisatie & Evaluatie (RI&E).

b. Liquiditeit ophogen 
Guido wil de liquiditeit op peil brengen om de risico’s die beschreven zijn in de risicokaart te kunnen dekken. Daarvoor is 
het nodig om te werken met een positief exploitatiesaldo en een dotatie aan de reserve personeel.  
Eventuele onverwachte, geringe, uitgaven moeten dan ook nog op te vangen zijn. 
Doelstelling voor de liquiditeit was € 1,9 mln in 2018.  
Het halen van de doelstelling is mogelijk door terughoudendheid in het inzetten en benutten van doelsubsidies, zoals de 
ontvangen subsidie prestatiebox vo. Ook de begrote dotatie aan het reservefonds personeel en terughoudendheid in 
investeringen en planmatig onderhoud hebben invloed op de stijging van de liquiditeit. 
 
In het verslagjaar 2018 is de liquiditeit t.o.v. het vorige kalenderjaar gestegen naar 1.911.314. Opmerking hierbij is dat het 
crediteurensaldo met 213.208 is toegenomen. Het beleid is gericht op een liquiditeit boven de gestelde norm van 1 en het 
liefst licht stijgen. Het kengetal liquiditeit voor 2018 is 1,26. 
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c. Reservefonds personeel 
Doelstelling is dat het reservefonds personeel 10% van de loonsom bedraagt (€ 1 miljoen). 
Het reservefonds personeel is bedoeld om onvoorziene grote uitgaven in de personele sfeer te kunnen opvangen. Uit de 
jaarrekening blijkt dat de doelstelling van 10% van de loonsom op dit moment nog niet gehaald wordt, o.a. als gevolg van 
een stelselwijziging in 2010 en extra uitgaven in de personele sfeer en de onttrekking in de afgelopen kalenderjaren door 
personele afvloeiingsregelingen. 
 
De afvloeiingsregelingen personeel, staturenwijzing en wervingskosten directie ad € 129.245 zijn ten laste van de reserve 
personeel gebracht.  
Conform de begroting 2018 is € 100.000 gedoteerd aan het reservefonds personeel, evenals het resterende positieve 
resultaat van € 56.569. 
Het reservefonds is ten opzichte van vorig jaar is gestegen met 156.569 naar 934.543.  

d. Een positief saldo voor de voorziening onderhoud 
In de jaarrekening is te zien dat het saldo staat op 468.953. Conform de meerjarenonderhoudsbegroting is er 188.411 
onttrokken en € 178.000 gedoteerd aan deze voorziening. Het saldo zelf is positief. 
 
In 2018 is het volgende aan planmatig onderhoud ingezet (bedragen in €): 
 
H/V 1,2: 
•Verlichting       3.938 
•Vloeronderhoud    19.386 
 
H/V 3 t/m 6: 
•Aanpassingen, richting sportzalen    1.225 
•Vloeronderhoud    24.528 
•Electra installaties                64.714 
•Tuinonderhoud     10.278 
 
Vmbo: 
•Vloeronderhoud                   4.286 
•Electra installaties - verdeelkasten  22.103 
•Tuinonderhoud     10.276 
 
Arnhem:  
•Vloeronderhoud      5.143 
•Tuinonderhoud      9.638                

Schoolbreed: 
-machinepark     12.896 
 
Totaal     188.411

e. Investeringsruimte 
In voorgaande jaren is afgesproken om de investeringsruimte afhankelijk te maken van de bovengenoemde 
doelstellingen (a-d) en een investeringsplafond vast te stellen. Een investeringsplafond is uiteraard geen doel op zichzelf, 
maar	is	nodig	voor	het	bereiken	van	de	andere	financiële	doelstellingen.	In	de	begrotingen	van	de	afgelopen	jaren	is	
uitgegaan van een investeringsruimte van € 150.000. Als dit bedrag in de begroting wordt overschreden is daarvoor een 
afzonderlijk besluit van het college van bestuur en goedkeuring van de raad van toezicht nodig.  
Daarnaast kunnen er doorgeschoven investeringen zijn uit het vorige jaar. Dit gebeurt alleen als daar duidelijke redenen 
voor zijn, gebaseerd op een vastgesteld beleidsplan. In de derde plaats zijn er reguliere investeringen die van tevoren al 
of niet zijn benoemd.  
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Het begrote investeringsbedrag voor 2018 is als volgt opgebouwd: 
‘Reguliere’ investeringen   118.000 
ICT      88.000 

Het totale begrote investeringsbedrag van 2018 is: € 206.000 

In 2018 zijn de volgende investeringen gedaan (bedragen in €):
Verbouw Inventaris totaal 

 
HV 1,2: 
Telefoontassen 1.437                   1.437 
 
HV 3 t/m 6: 
Tochtdeuren 46.888              46.888 
Verdeelkasten 22.838              22.838 
Zonwering   4.209      4.209 
Zorgafdeling aanpassingen 29.052 29.052            
Vlaggenmast 2.597 2.597 
Tafelbladen    774    774 
Uitvalschermen 1.550 1.550 
Bulletinbord    565                      565 
Meubilair zorgafdeling 6.000                   6.000 
Meubilair kantine leerlingen            18.520                 18.520 
Beamerinstallaties sportlokalen             16.982           16.982 
 
Vmbo:   
Geluidswering              62.122             62.122 
Brandscheiding              52.141              52.141 
Renovatie lokalen 6 en 7 75.171             75.171 
Hekwerk  1.409 1.409 
Meubilair  8.198                  8.198 
Machines 1.939                 1.939 
Wissellijsten  1.911                 1.911 
Beamers              11.739                11.739 
Presentatie systemen  7.213                  7.213 
 
Arnhem: 
Wisseldeuren 4.324               4.324 
Verwijderen kastanjeboom             11.903             11.903 
Armaturen 6.313 6.313
Meubilair 3.689 3.689 
Computerapparatuur            105.819           105.819 
o.a. laptops, beamers, desktops 

Totaal         316.370          188.933          505.303
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Inclusief extra investeringen 2018: 
HV 3 t/m 6 (via egalisatierekening) 
Zorgafdeling aanpassen   30.052 
Meubilair kantine leerlingen                          18.520 
Beamerinstallatie sportlokalen             16.982 
 
Vmbo 
Geluidswering               62.122 
Brandscheiding               52.141 
Renovatie lokalen 6 en 7              75.171 
Ten laste van de reserve onderwijsontwikkeling is een afschrijvingsbedrag van € 3.000 gebracht. Dit als gevolg van de 
investering in het leerlingplein van de 2e fase ad € 30.000 in het kalenderjaar 2010.

2.3 Toekomstige ontwikkelingen met betrekking tot de financiële positie
Liquiditeitsprognose
Met ingang van het verslagjaar 2012 is de liquiditeit gestegen boven de norm van 1 (zie vorige paragraaf). In de 
meerjarenbegroting en liquiditeitsplanning wordt een lichte stijging verwacht. Deze verwachting is gebaseerd op de 
bezuiniging die in 2011 is ingezet: een vermindering van de formatie met ruim 9 fte voor de komende jaren.  
Op dit moment wordt enerzijds gerekend met de bestaande kaders voor de komende jaren, waaronder de genoemde 
bezuiniging, anderzijds wordt met zorg gekeken naar de noodzakelijke bezuinigingen van de overheid. Investeringen 
blijven echter noodzakelijk om de kwaliteit van het onderwijs op peil te houden en verder te verhogen. Tegelijk voert de 
overheid sluipenderwijs bezuinigingen door. Het is dan ook niet uitgesloten dat de hiervoor genoemde bezuiniging – in de 
vorm	van	een	korting	op	de	formaties	per	locatie	–	langer	moeten	duren	dan	voorzien;	wellicht	zelfs	structureel	moeten	
worden. 

Financieringssystematiek
De bekostiging van een kalenderjaar wordt berekend op de leerlingaantallen op 1 oktober in het voorafgaande 
kalenderjaar. Voor scholen met een dalend of stijgend leerlingenaantal is er derhalve weinig tijd om de gevolgen van een 
daling of stijging op te vangen. 
Op p. 11 staat de tabel met leerlingenaantallen van de afgelopen jaren (2014 t/m 2018) en de aantallen die we voor de 
komende jaren (2019 t/m 2020) verwachten. In de meerjaren- en liquiditeitsbegroting van 2019 en komende jaren zijn 
maatregelen	genomen	om	de	mogelijke	daling	financieel	op	te	vangen.	

2.4 Financiële kengetallen
De	financiële	kengetallen	bevinden	zich	met	uitzondering	van	de	liquiditeit	binnen	de	door	de	overheid	gestelde	normen.	
In 2009 is naar aanleiding van de rapportage van de commissie Don het kengetal ‘kapitalisatiefactor’ toegevoegd. Dit is 
een getal waarmee iets wordt gezegd over de vermogens van de school. Onze kapitalisatiefactor valt binnen de norm. We 
hebben	niet	een	overdreven	groot	vermogen.	De	school	is	financieel	gezond,	maar	niet	rijk.	In	2016	is	de	huisvestingsratio	
toegevoegd. 

Overzicht financiële kengetallen:
    2018  2017  2016    2015      norm
Solvabiliteit 1   25,07%  29,98%  27,45%  28,90%      25% – 50%
Solvabiliteit 2   50,79%  56,14%  50,18%  51,87%     25% – 50%
Liquiditeit   1,30  1,42  1,26  1,21  > 1
Kapitalisatiefactor  18,71%  18,20%  19,70%  19,01%  < 35%  
Huisvestingsratio  6,65%  6,82%   6,55%     < 10%
Weerstandsvermogen  5,75%  6,52%  6,32%  6,56%  5%
 
In de meerjarenbegroting en liquiditeitsbegroting wordt gestuurd op het verhogen van de liquide middelen om het 
kengetal van de liquiditeit op 1 te houden en licht te laten stijgen.  
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De liquide middelen moeten dan stijgen naar € 1,9 miljoen. Hiervoor zijn inmiddels maatregelen genomen. 
De scholengemeenschap heeft de risicokaart in 2017 geactualiseerd. Niet alle genoemde risico’s zullen zich gelijktijdig 
voordoen. Doordat de vordering op het ministerie van OC&W ten laste is gebracht van de algemene reserve staat het 
eigen vermogen onder druk in vergelijking met de opgezette risicokaart. 
 
Beïnvloedende factoren op de meerjarenbegroting zijn: 
Bezuinigingen	ministerie	van	OC&W,	geen	prijscompensatie	op	materiële	bekostiging,	geen	extra	bekostiging,	verlaging	
op	bijvoorbeeld	de	posten	maatschappelijke	stage,	‘gratis	leermateriaal’	en	leerlinggebonden	financiering.		
Bij dalende leerlingaantallen zullen we er rekening mee moeten houden dat de vaste lasten van de scholengemeenschap 
blijven	bestaan	en	ook	dat	zal	z’n	effect	hebben	op	de	inzet	van	fte’s.	

2.5 Begroting 2019
Begroting 2019 Werkelijkheid 2018 

Bedragen x € 1.000 
                 
Rijksbijdragen 14.308    14.744 
Overige baten  1.242       1.115 
Totaal baten 15.550      15.859 
 
Personele lasten 10.796      11.775 
Afschrijvingslasten     310          333 
Huisvestingslasten     851           925 
Overige instellingslasten  3.591        2.815 
Totaal lasten 15.548      15.848 
 
Financiële	baten	en	lasten	
Financiële	baten																										
Financiële	lasten																				
 
Resultaat uit gewone bedrijfsvoering              2 11

 

2.5.1.  Toelichting op de begroting 2019
Toelichting op de begroting 2019 
 
1. Algemeen 
In de ambitieuze begroting en meerjarenraming wordt onze visie op onderwijs en organisatie vertaald in geld. Het 
inzetten	van	financiële	middelen	betekent	keuzes	maken	en	prioriteiten	stellen.		
Met de huidige middelen willen we meer kwalitatief goed onderwijs realiseren, verzorgd door vakbekwame en 
gemotiveerde	medewerkers.	Bij	de	besteding	van	de	financiële	middelen	ligt	het	accent	op	het	onderwijs	zelf	en	de	rol	
van de docent/medewerker daarin. 
Het	gevolgde	beleid	wordt	financieel	onderbouwd.	Hierbij	wordt	gebruikgemaakt	van	de	expertise	die	in	onze	
leergemeenschap aanwezig is.  
 
Uitgangspunten: 
• De leerlingen blijven van zien als kern van ons bestaan. 
• Innovatie en ontwikkeling van het onderwijs. 
• Variatie in onderwijsvormen met meer mogelijkheden. 
• Inzetten van e-learning en ICT. 
• Het beleid delen we met de medewerkers. 
• We zijn gericht zijn op de toekomst of groeimogelijkheden. 
• De	financiële	middelen	worden	rechtmatig	en	doelmatig	ingezet.	
• Kostenbewust inzet van benodigde inzet en middelen. 
• Inzicht en scheiding van privaat en publieke middelen. 
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Om	het	financiële	beleid	binnen	Guido	te	waarborgen	zijn	de	volgende	uitgangspunten	in	beeld:	
• Een sluitende exploitatie. Het exploitatiesaldo is positief. 
• Inzet van reguliere en projectmatige begrotingen. 
• Een liquiditeitsplanning 
• Een actuele risicokaart 
• Liquiditeit brengen op het niveau van de actuele risicokaart. 
• De voorzieningen en reserves op voldoende niveau. Doelstelling is 10% van de loonsom. 
• Gezonde	financiële	kengetallen	qua	liquiditeit	en	solvabiliteit.	
• Een meerjarenraming met aandachtspunten en conclusies waarop geanticipeerd kan worden. 
 
Actiepunten: 
• het	vergroten	en	inzetten	van	de	doelmatigheid	van	onze	(financiële)	middelen;	
• het	vergroten	van	kostenbewustzijn	bij	medewerkers;	
• het	op	niveau	brengen	van	de	liquiditeit;	
• het anticiperen op de meerjarenraming. 
 
De	financiële	crisis	van	de	afgelopen	jaren	heeft	ook	nu	nog	gevolgen	voor	de	bekostiging	2019	van	scholen	in	het	
voorgezet onderwijs en in de komende jaren.    
In de begroting voor 2019 en de meerjarenraming voor 2020 tot en met 2022 wordt hier rekening mee gehouden. 
Het	effect	daarvan	is	dat	er	binnen	de	beschikbare	financiële	middelen	prioriteiten	moeten	worden	aangebracht	in	
activiteiten, met daaraan verbonden uitgaven.  
Wij zijn een school die oog heeft voor het ontwikkelen van talenten van leerlingen en willen leerlingen graag voorbereiden 
op	hun	toekomst.	Een	financiële	crisis	in	de	afgelopen	jaren	en	de	daarbij	behorende	bezuinigingen	hoeven	de	
doelstellingen van de begroting, de educatieve ontwikkelingen en kwaliteit van onderwijs niet in de weg te staan.  
 
 
2. Uitgangspunten begroting 2019
1. Het exploitatiesaldo is positief. Een sluitende exploitatie. 
2. De voorzieningen en reserves willen we verder op voldoende niveau brengen. Zij zijn op dit moment onder het 

niveau van de risicokaart gekomen. Doelstelling is 10% van de loonsom in 2019 (= € 1 mln).   
Dit betekent voor 2019 een dotatie van € 100.000,- aan de reserve personeel. 

3. In	verband	met	de	risicokaart	en	gezonde	financiële	kengetallen	zal	de	liquiditeit	verder	moeten	stijgen.	De	liquiditeit	
die in het verleden ernstig gedaald was, is stijgend, maar nog niet geheel op niveau.   
De liquiditeit moeten we op peil brengen om de risico’s die beschreven zijn in de risicokaart te kunnen dekken. 
Daarvoor is het nodig om te werken met een positief exploitatiesaldo en een dotatie aan de reserve personeel.  
Eventuele onverwachte, geringe, uitgaven moeten dan ook nog op te vangen zijn.  
Doelstelling voor de liquiditeit was € 1,9 mln in 2019. Dit betekende voor de komende jaren een ophoging met € 
200.000,- per jaar. Deze ambitie blijkt te hoog. Het uiteindelijk doel voor de komende jaren blijft verdere ophoging 
van de liquiditeit. 

4. Evenals de afgelopen jaren is er kritisch gekeken naar de hoogte van de uitgaven t.a.v. overige personele kosten, 
huisvesting, administratie en algemeen beheer. O.a. actief inkoopbeleid en benchmarking moet gericht zijn op 
verlaging van deze exploitatiekosten.     

5. Er is net als vorig jaar nog niet bezuinigd op het primaire proces in de zin dat we vakken schrappen. Wel ervaart het 
primaire proces direct de gevolgen van de bezuinigingen.   
In verband met de dalende leerlingaantallen is het begrote bedrag voor de leermiddelen gehouden op het niveau van 
vorig jaar, rekening houdende met het aantal leerlingen.    

6. Voor de excursies en de ouderbijdragen zijn de in de schoolgids opgenomen bedragen, die zijn vastgesteld met 
instemming van de MR, in de begroting verwerkt.

3. Uitwerking inkomsten en uitgaven
Het gaat in deze begroting net als voorgaande jaren om de gewone exploitatie, niet om de bijzondere subsidies voor 
specifieke	doeleinden.	Extra	gelden	zijn	afzonderlijk	weergegeven.	
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Deze	worden	aangewend	voor	specifieke	doelen:	‘gratis’	leermiddelen,	zorg	voor	leerlingen	(lumpsum	zorgbudget	
nieuw Samenwerkingsverband Eemland en Passend Onderwijs Arnhem), innovatie impuls en nieuwe prestatiebox vo, 
gericht op verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. De inkomsten voor de uitvoering van de functiemix worden 
overeenkomstig de richtlijnen van de overheid verwerkt. 
 
De	centrale	financiële	administratie	heeft	de	inkomsten	berekend	op	basis	van	de	integrale	leerlingentelling	van	1	
oktober 2018 en op basis van de informatie over subsidies van het ministerie van OC&W. Dit betreft o.a. de gemiddelde 
personeelslast	(GPL)	en	de	normbedragen	voor	de	materiële	componenten	van	de	lumpsum	bekostiging	voor	het	
kalenderjaar 2018. Er wordt niet geanticipeerd op eventuele subsidieverhogingen. Die worden ook niet verwacht.  
De loonkosten worden berekend op het niveau van het kalenderjaar 2018 en ook de subsidie inkomsten van personeel 
en	materieel	op	het	niveau	van	2018.	Guido	wil	geen	aannames	doen	en	financiële	risico’s	lopen	voor	het	kalenderjaar	
2019.  
 
Voor	de	berekening	van	de	personele	en	materiële	bekostiging	is	als	uitgangspunt	genomen:	
1. Regeling vaststelling van de bedragen landelijke gemiddelde personeelslast voortgezet onderwijs voor het 

kalenderjaar 2018 en van toepassing op 2019. 
2. Regeling bekostiging exploitatiekosten voortgezet onderwijs, kalenderjaar 2018 en van toepassing op 2019. 

(Staatscourant, resp. nr. 52911 d.d. 21.09.2018)  
(VO-Raad	‘verwachte	relevante	financiële	mutaties’	d.d.	05.10.2018)	
Bij de opstelling van de concept begroting 2019 is rekening gehouden met het lenteakkoord en de begrotingsafspraken 
2019 van het kabinet zoals die gepresenteerd zijn na Prinsjesdag van 18 september 2018.  
 
In vergelijking met 2017 (basisjaar) zijn er verschillende bijstellingen vanwege nieuwe bezuinigingen/correcties van het 
Ministerie van OC&W.  
 
De	volgende	effecten	van	overheidsmaatregelen	in	2018	zijn	verwerkt	in	de	begroting	2019:	
• Bekostiging door OC&W (DUO) 
• Loonruimte 2018    (2,20%) 
• Incidentele loonontwikkeling   (0,30%) 
• Compensatie werkgeverslasten  (0,22%) 
• Pensioenontwikkeling   (-0,12%) 
• Materiële	bekostiging			 	 (+	1,59%)		
• Ophoging prestatiebox   (+ 12%%)  
 
Personeelskosten: De loonkosten voor 2019 hebben we berekend op basis van de nieuwe ratio’s van april 2016 in het 
formatieplan 2018 – 2019.  
De berekening van de loonkosten is verder gebaseerd op de feitelijke loonkosten (op persoonsniveau) van het najaar 
2018. Bij structurele verhogingen van de sociale lasten, pensioenpremies, periodieken en dergelijke, moet  er rekening 
gehouden worden dat een verhoging van de GPL, in de subsidietoekenning van 2019, niet automatisch toereikend is ter 
dekking van de stijgende loonkosten. Een verhoging door het Ministerie van OC&W wordt marktconform bepaald. 
De bijdrage van de ouders (ouderbijdrage en schoolkosten) is verhoogd door uit te voeren buitenlandse excursies van het 
VMBO	en	Arnhem.	Dit	heeft	geen	effect	op	de	exploitatie	omdat	de	inkomstenkant	gelijk	is	aan	de	uitgavenkant.	
De tegemoetkoming in de device (stimuleringsbijdrage klas 1 t/m 5) wordt ten laste van de prestatiebox gebracht. 
 
Ook de komende jaren zullen we rekening moeten houden met de ingezette bezuinigingen van de overheid. Ondanks 
de nadruk die het kabinet legt op het belang van goed onderwijs, is er sprake van een extra bezuiniging van 114 miljoen 
euro in 2020 voor het onderwijs. De extra bezuiniging loopt op van 114 miljoen in 2020 naar 156 miljoen euro in 2022. Dit 
hangt samen met de verwachting van het kabinet dat de leerlingen- en studentenaantallen hoger zullen zijn dan eerder 
werd gedacht. Onduidelijk is of deze bezuinigingen voor alle sectoren geldt. 
De VO-raad en OCW willen een nieuwe bekostigingsmodel invoeren, omdat het huidige model verouderd, complex en 
niet altijd rechtvaardig is. In het sectorakkoord vo 2014-2018 is daarom afgesproken om tot een nieuw bekostigingsmodel 
vo te komen.  
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Het vereenvoudigde bekostigingsmodel zoals dit er nu ligt, bestaat uit twee leerling-prijzen en twee vaste voeten: 
• een	vaste	voet	van	ongeveer	220.000	euro	per	hoofdvestiging;		
• een	vaste	voet	van	ongeveer	170.000	euro	per	nevenvestiging;		
• een	bedrag	van	ongeveer	7.700	euro	per	leerling	bovenbouw	vbo	en	alle	jaren	praktijkonderwijs;		
• een	bedrag	van	ongeveer	6.800	euro	per	leerling	van	alle	andere	leerlingcategorieën.	
Op basis van de data van de bekostiging 2017 en de leerlingentelling van 1 oktober 2016 heeft OCW een voorlopige 
doorrekening van het vereenvoudigde bekostigingsmodel gemaakt.  
Om te voorkomen dat scholen er op korte termijn teveel op achteruitgaan, worden twee overgangsregelingen 
voorgesteld. Eén die geldt voor alle besturen, waarbij de compensatie geleidelijk afneemt en het eigenlijke niveau in het 
vijfde jaar wordt bereikt. En een aanvullende regeling voor besturen die er meer dan 3% op achteruitgaan. 
OCW zal het wetsvoorstel op basis van de gegeven input verder uitwerken. Daarna wordt het wetsvoorstel aan de Tweede 
en Eerste Kamer voorgelegd. De beoogde invoeringsdatum van het nieuwe bekostingsstelsel is 1 januari 2021.  
Het	herverdeeleffect	voor	Guido	is	positief	0,1	%		
 
1. In	de	begroting	2019	zijn	de	volgende	interne	maatregelen	genomen	om	als	Guido	financieel	gezond	te	blijven:		 

Het afgelopen jaren is de post vervanging van ziekte niet overschreden. Dit budget wordt voor 2019 gesteld op 
€150.000,-   

2. Het plafond van de investeringen voor 2019 is € 150.000,- (zie bijlage) 
	 Migratie	nieuw	wifi	systeem		 	 €			35.000	
 HV 1,2     €   30.000 
 HV 3,4,5,6    €   30.000 
 Vmbo     €   20.000 
 Arnhem     €   35.000 
 Totaal     € 150.000 
 
Daarnaast: 
Regulier vervanging PC’s     €   88.000 
 
Extra vervaging beamers     € 28.000 t.l.v. de prestatiebox 
 
3. De maximering voor het planmatig onderhoud was het afgelopen jaren was € 247.237,50  
In	de	bijlage	de	specificaties	van	het	planmatig	onderhoud	voor	de	jaren	2019	t/m	2022	(incl.	de	naar	achter	verschoven	
items van de voorgaande jaren. 
De onttrekking voor 2019 staat op 115.187,00.  
	In	grote	lijnen	de	specificatie:	
Vmbo: Onderhoud terreinen € 10.727 

Schilderwerk kozijnen € 2.145
Kozijnen hang en sluitwerk € 950 € 13.822

Arnhem: Dakbedekking/windveren € 17.080
Onderhoud terreinen € 11.232
Vluchtwerk/noodverlichting € 1.675 € 29.987

PW 251: Sportvloer € 15.500
Waterinstallatie € 2.975
CV installatie € 22.500
Onderhoud terreinen € 13.458
Lichtkoepels € 1.645
Dakbedekking €   6.500
Mechanische ventilatie €   3.900 €  66.478

PW 253: Gevelonderhoud €   1.000
Noodverlichting €   2.625
Hang en sluitwerk deuren €      950
Dakventilator €      325 €     4.900

Totaal € 115.187
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	4.	 De	financiële	ondersteuning	van	ouders/verzorgers	in	de	bus	projecten	(maximalisering	in	de	reiskosten	van	de		
 ouders / verzorgers) is ten laste gebracht van het kapitaal van de schoolvereniging (solidariteit).  
5.  Een aantal projecten die betrekking hebben op onderwijsontwikkeling en kwaliteitsverbetering worden   
 ingekaderd binnen de (nieuwe) prestatiebox. 
6. In de begroting 2018 wordt geen rekening gehouden met de huur van gym accommodatie voor de vestigingen in  
 Amersfoort. 
7. Het onderdeel ‘Leer- en hulpmiddelen/kosten leerlingen’ bevat geen onderdelen meer die elders benoemd zijn 
 in de begroting, zoals teamactiviteiten, leerling activiteiten etc. Het uitgaven niveau van 2018 is aangehouden,   
 rekening houdende met de leerlingaantallen per locatie. 
8.  De educatieve software is met ingang van de begroting 2013 onder de post ‘gratis lesmateriaal’ gebracht. Samen  
 met de aanschaf van VO-Content en ander digitaal lesmateriaal / licenties zal het geheel van uitgaven in het   
 kader van ‘gratis lesmateriaal’ moeten blijven binnen de subsidie van € 316,34 per leerling.  
9. Om de uitgaven van Public Relations beheersbaar te houden zijn in de begroting deelbudgetten opgenomen. De  
 Guidogidsen worden digitaal ingezet en niet meer gedrukt. De afschrijvingskosten van de nieuwe website   
 worden over een aantal jaren meegenomen in de exploitatie. 
10. Als gevolg van het Onderhandelaarsakkoord CAO VO 01-08-2014 – 01.08.2015 van 15 april 2014 wordt in het   
 kader van het levensfasebewust personeelsbeleid in de begroting 2015 t/m 2019 rekening gehouden met het   
 vormgeven aan een voorziening.  
 Voor het begrotingsjaar 2019 betreft dit € 175.000. 
11.  In de bijlage staan de aanvragen professionalisering 2019. 
 Advies om het volgende in te zetten voor het kalenderjaar 2019: 
 
     Exploitatie  Prestatiebox 
Centraal     €  3.900 
OD     €  3.500 
HV 1,2     €  2.500   € 25.000  
HV 3,4,5,6    €  3.500   € 25.000
Vmbo     €  8.455   € 27,500 
Arnhem     €     950   € 12.500 
 
Totaal     € 22,805   € 90.000 
 
12. De prestatiebox 2019 is verdeeld over de verschillende locaties. Hierop wordt in mindering gebracht het 
	 project	‘Identiteit	als	sterk	merk,	centrale	budgetruimte,	loonkosten	van	specifieke	projecten	(bijv.	rekenen),	de			
	 extra	vervanging	van	beamers,	professionalisering,	en	specifieke	aanvragen.		
  
Ambitieuze aanvullende doelen die in de begroting 2019 zijn verwerkt en geen bezuiniging op het primaire 
onderwijsproces tot gevolg hebben:  
• Minimale loonkosten als gevolg van inzet detacheringsovereenkomsten. 
• Efficiency	in	werkzaamheden	van	het	OOP.	
  
In	de	begroting	is	een	specificatie	meerjarenraming	2020	–	2022	opgenomen	op	basis	van	de	verwachte	leerlingen	in-	en	
uitstroom.   
 
Uitgangspunten: 
• De prognoses van de leerlingaantallen 2019 t/m 2022 van oktober 2017.  
• Er wordt rekening gehouden met stijgende leerling aanmeldingen, die positief van invloed zijn. De verwachte relevante 

financiële	mutaties	t/m	2022,	zoals	die	bekend	zijn	bij	de	VO	Raad	
• De basisbedragen van de begrote subsidietoekenning 2019 
 
Aandachtspunten/conclusies: 
• Bij dalende leerlingaantallen kan er niet volstaan worden met het volgen van de intern afgesproken ratio’s t.a.v. inzet 

van OP.  
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Bij dalende leerling aantallen zal er per leerling 0,004 fte moeten worden omgebogen om de exploitatie sluitende te 
houden. 

• Vermindering van het leerlingaantal van de nevenvestiging onder de 120 zal tot gevolg hebben dat de ‘extra’ subsidie 
in verband met spreidingsnoodzaak komt te vervallen. Dit is een bedrag van € 186.498,28. 

 
Naast de begroting 2019 en de meerjarenraming 2020 tot en met 2022 is er een geactualiseerde risicokaart.  
 
Het private kapitaal zal in 2019 niet meer voldoende zijn voor de ondersteuning in de vervoerskosten van leerlingen. Met 
ingang	van	2019	zal	verder	gezocht	moeten	worden	naar	externe	private	financieringsbronnen	ter	ondersteuning	van	de	
vervoerskosten van leerlingen. De opgerichte stichting ‘Vrienden van Guido’ zal hier een actieve rol in gaan betekenen. 
Evenals de overgang van de CFA-donateurs naar de ‘Vrienden van Guido’ 
 
De begroting is een ambitieuze en ‘uitgeklede’ begroting die begrotingsdiscipline vraagt van directie en budgethouders 
om binnen de kaders te blijven. 

2.6 Continuïteitsparagraaf

A Gegevensset 
A1 Kengetallen 
Bij het opstellen van de meerjarenbegroting is rekening gehouden met de verwachte inkomsten van het Ministerie van 
OC&W, zoals die bekend gemaakt zijn door de regelgeving van CFI/DUO en de informatie van de VO-Raad. 
 
In de meerjarenbegroting wordt uitgegaan van een lichte stijging van het aantal bekostigde leerlingen. 
 
Binnen de organisatie is een risicokaart aanwezig. Niet alle genoemde risico’s zullen zich gelijk tijdig voordoen. De 
belangrijkste risico’s zijn de opvang van ziekteverzuim van het onderwijs personeel, het leerlingen aantal van de 
nevenvestiging	en	de	bekostiging	door	het	Ministerie	van	OC&W.	In	2017	is	de	risicokaart	geüpdatet.	Het	effect	
van de risico’s zullen een plek krijgen bij de opstelling van de begrotingen en worden o.a. besproken met de 
Medezeggenschapsraad.

  2018 2019 2020 2021
leerlingtelling 01-10 (t-1)  01.10.2017 01.10.2018 01.10.2019 01.10.2020
-hv 1,2  461 398 434 460
-vmbo  417 453 434 418
-hv 3 t/m 6  683 639 649 685
-hv 3 t/m 6 (vavo)  11 18 16 16
-arnhem  218 215 222 216
  1790 1723 1755 1795
      
waarvan lwoo leerlingen  201 200 202 190
waarvan vavo leerlingen  11 18 16 16
waarvan	herprofileerders  0 0 0 0
waarvan ll in buitenland  0 0 0 0
waarvan ll zorgbudget  3 3 3 3

Bij de inzet van de formatie wordt rekening gehouden met de verwachte leerlingenaantallen per 1 oktober van het 
betreffende	kalenderjaar	en	de	vastgestelde	interne	ratio’s	die	gelden	voor	het	Onderwijs	Personeel.	
Daarnaast bij dalende leerlingenaantallen een ombuiging van 0,04 fte per leerling in 2019. 
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Uitgangspunten/toelichting: 	 	 	 	 	       
• Prognoses	leerlingaantallen	2019	t/m	2021	-	december	2017. 	 	 	 	 	 	 	 	

VO	Raad	-	verwachte	relevante	financiële	mutaties	t/m	2021. 	 	 	 	 	 	
• Staatscourant	21	september	2018	GPL	Personele	subsidie	2019.   	 	 	 	 	 	
• Staatscourant	21	september	2018	Materiële	subsidie	2019. 	 	 	 	 	 	
• Overleg met scholen en gemeente Amersfoort gaat in 2019 leiden tot concrete invulling van doordecentralisatie t.a.v. 

het	huisvestingsbeleid.	Dit	zal	worden	uitgewerkt bij de	opstelling	van	de	begroting	2019	en	de	meerjarenraming	
2019	-	2021 		 	 	 	 	

• Vernieuwde	VMBO	is	projectmatig	opgepakt	in	2016	en	geconcretiseerd in de	begroting	2017	en	de	meerjarenraming	
2018	–	2020. 	 	 	 	 	 	

• De	overige	investeringen	worden	jaarlijks	geprioriteerd	en	gemaximeerd	op basis van	risico,	noodzakelijkheid	en	
onderwijsontwikkeling. 	 	 	 	 	 	

• Exploitatieresultaten	worden	verwerkt	in	de	bestemmingsreserve. 	 	 	 	 	 	
• Contractactiviteiten 	en de	derde	geldstroomactiviteiten	zijn	gestabiliseerd	en wij verwachten	hierin	geen	

ontwikkelingen. 	 	 	 	 	 	
• Het	grootste	risico	en	onzekerheid	waar	wij	ons	de	komende	jaren	op anticiperen zijn	de	dalende	leerlingen	aantallen	

en	de	uitdaging	om	eigentijds en kwalitatief	goed	onderwijs. 	

Staat van baten en lasten
 2018 2019 2020 2021

      
Baten      
Rijksbijdrage personeel 11.520 11.086 11.300 11.552
Rijksbijdrage materieel 1.576 1.523 1.548 1.575
Overige baten 357 344 350 358
Projecten 2.002 1.929 1.935 1.976
Totaal baten 15.455 14.882 15.133 15.461
      
Lasten      
Personeel *) 11.056 10.585 10.840 11.078
Afschrijvingen 315 296 271 275
Huisvesting 818 818 818 818
Overige instellingslasten 3.260 3.179 3.195 3.250
Totaal lasten 15.449 14.878 15.124 15.421
      
Financiële	baten 0 0 0 0
      
Exploitatie resultaat 6 4 9 40
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B. Overige rapportages

B1. Aanwezigheid en werking van het interne risicobeheersings- en controlesysteem
Binnen de organisatie wordt gewerkt volgens het PDCA model t.a.v. de plannings- en controlecyclus. 
 
Planning 
In de maanden april tot en met mei stellen we het formatieplan vast voor het komende schooljaar op basis van 
leerlingaantallen en de afgesproken interne ratio’s en eventuele noodzakelijke ombuigingen. 
De begroting wordt in de maanden oktober tot en met december opgesteld. De beschikbare investeringsruimte en het 
planmatig onderhoud is een onderdeel van de begroting. Een aparte paragraaf is de liquiditeitsbergroting. Besluitvorming 
vindt plaats in december. 
 

Balans     
      
 2018 2019 2020 2021
Activa      
Immateriële/materiële	activa 1.347 1.347 1.347 1.347
Financiële	vaste	activa 5 5 5 5
Totaal vaste activa 1.351 1.351 1.351 1.351
Vlottende activa 2.287 2.291 2.300 2.340
Totaal activa 3.639 3.643 3.652 3.692
      
Passiva      
Eigen vermogen 1.015 1.019 1.028 1.068
Voorzieningen 833 833 833 833
Langlopende schulden    
Kortlopende schulden 1.791 1.791 1.791 1.791
Totaal passiva 3.639 3.643 3.652 3.692

Financiële ratio's     
In	onderstaande	tabel	is	de	ontwikkeling	van	de	financiële	ratio's	op	basis	van	de	meerjarenbegroting
2019 tot en met 2021 weergegeven.
      
 2018 2019 2020 2021 Norm
Liquiditeit 1,28 1,28 1,28 1,31 >1
(vlottende activa/vlottende passiva)
Solvabiliteit 1 27,90% 27,98% 28,15% 28,93% >30%
(eigen vermogen/totale vermogen)
Solvabiliteit 2 50,79% 50,85% 50,97% 51,50% >30%
((eigen vermogen + voorzieningen)/totale vermogen))
Rentabiliteit 0,07% 0,03% 0,06% 0,26%  
(netto resultaat/totale baten)     
Weestandsvermogen 6,40% 6,85% 6,79% 6,91% 10%
(eigen vermogen/totale baten)     
Kapitalisatiefactor 18,71% 19,97% 19,70% 19,54% <35%
(totale vermogen -/- gebouwen)/ totale baten)
      
Er wordt geen gebruik gemaakt van langlopend vreemd vermogen.
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Control 
De budgethouders hebben real time inzicht in de uitputting van hun budget. Een uitgebreide kwartaalrapportage met 
daarin de belangrijkste ontwikkelingen wordt gemaakt voor locatiedirecteuren, bestuurder, auditcommissie en Raad 
van Toezicht. In de kwartaalrapportage wordt o.a. de gerealiseerde personeelsinzet in fte’s vergeleken met de begrote 
personeelsinzet. 
In	de	verschillende	vergaderingen	wordt	de	inhoudelijke	voortgang	ten	aanzien	van	het	beleid	en	de	financiële	realisatie	
besproken. 
In het 1e kwartaal van een kalenderjaar vindt het opstellen van het bestuursverslag, incl. jaarrekening plaats. De 
accountantscontrole en goedkeuring van het bestuursverslag wordt afgerond in de periode maart t/m mei. 
 
Met	het	schoolplan	2013-2017	als	uitgangspunt	wordt	het	financieel	beleid	(financiële	kaders)	verwoord	in	de	(meerjaren)
begroting van de organisatie. 
Voor de middellange termijn worden ontwikkelingen in leerlingaantallen en de personele bezetting in kaart gebracht door 
middel van meerjaren strategische personeelsplanningen. 
Bij de investeringsafwegingen en het planmatig onderhoud wordt kritisch gekeken naar de impact op de liquiditeit en 
solvabiliteit op korte en lange termijn. 
 
B2. Belangrijkste risico’s en onzekerheden 
Een	actuele	risicokaart	geeft	inzicht	in	de	belangrijkste	financiële	risico’s.	In	totaliteit	staat	er	voor	1,9	miljoen	
geïnventariseerd in de risicokaart. Alle risico’s zullen niet gelijktijdig plaatsvinden en de één heeft een hogere prioriteit en 
impact dan de andere. 
Vanuit	het	financieel	beleid	wordt	er	in	de	(meerjaren)begroting	gestuurd	op	een	toename	van	de	liquiditeit	en	de	reserve	
personeel. 
 
De belangrijkste risico’s zijn: 
• Dalende leerlingaantallen en het hierop anticiperen ten aanzien van de personele inzet.  
• Ontwikkeling leerlingaantallen van de locatie Arnhem. 
• In samenhang met de huisvesting, de gemiddelde lasten per leerling. 
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Guido gelooft in je toekomst!
“Guido gelooft dat iedereen uniek is. Daarom krijg je bij Guido 
de ruimte om te ontdekken waar jij goed in bent en je talenten 
te ontwikkelen in een veilige en dynamische omgeving” Voor 
een school met dit uitgangspunt in de werving van leerlingen 
wil de Raad van toezicht betrokken aan het werk om toezicht 
te houden. Over dat werk gaat dit jaarverslag.

Jaarverslag Raad van 
Toezicht3
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Guido gelooft in je toekomst!
“Guido gelooft dat iedereen uniek is. Daarom krijg je bij Guido de ruimte om te ontdekken waar jij goed in bent en je 
talenten te ontwikkelen in een veilige en dynamische omgeving” Voor een school met dit uitgangspunt in de werving van 
leerlingen wil de Raad van toezicht betrokken aan het werk om toezicht te houden. Over dat werk gaat dit jaarverslag.

Raad van Toezicht 
De Raad van Toezicht is er om toezicht te houden op het handelen van het College van Bestuur, te controleren of het 
College van Bestuur zich aan de spelregels houdt. Deze toezichthoudende taak heeft betrekking op de gehele gang van 
zaken in de scholen. Behalve als toezichthouder fungeert de Raad van Toezicht ook als critical friend van en klankbord 
voor het College van Bestuur. Het is de taak van de Raad van Toezicht om de keuzes van het College van Bestuur te 
controleren. Welke stappen worden er genomen en waarom? Dit gebeurt altijd in een elkaar respecterende sfeer.  
 
Samenstelling 
De raad bestaat uit 7 leden. Het jaar startte met een vacature die in juli is ingevuld. Donderdag 13 september is door de 
RvT informeel overlegd. Dat gaf tijd voor interne evaluatie. Verschillend onderwerpen krijgen intensiever aandacht van 
2 leden die dat in hun portefeuille hebben. In de komende jaren wordt het aantal leden teruggebracht tot 5 door steeds 
één nieuw lid te benoemen als er 2 aftreden. 

Vergaderingen 
De Raad van Toezicht vergaderde in het verslagjaar vijf keer in aanwezigheid van het College van Bestuur, namelijk op 
29 januari, 26 maart, 5 juni, 24 september en 19 november. In een aantal vergaderingen werd ook een locatiedirecteur 
uitgenodigd en wordt aan de hand van tevoren afgesproken KPI’s (Kritieke Prestatie Indicatoren) de gang van zaken op 
de locaties besproken. De directeuren krijgen vragen bij een bepaald onderwerp. Deze onderwerpen komen in de loop 
van de tijd terug, zodat er een doorgaande lijn duidelijk wordt en de Raad van Toezicht zo op afgesproken of voorgestelde 
ontwikkelingen kan bevragen. De voorzitter van de Raad van Toezicht heeft daarnaast vijf keer overleg met de voorzitter 
van het College van Bestuur. 
Tevens heeft er een functioneringsgesprek plaatsgevonden tussen het College van Bestuur en twee leden van de Raad 
van Toezicht. 
 
Belangrijke aandachtspunten in de vergaderingen 
• Vaststellen van het identiteitsdocument dat structureel richting geeft aan het beleid van de school. 
• Aanpassen van de statuten van de school waardoor het identiteitsdocument een plaats krijgt. 
• Portefeuille personeelsbeleid in een veranderende arbeidsmarkt, waarin je slagvaardig moet handelen om goed 

gekwalificeerde	docenten	aan	te	trekken.	
• Stabiliserende leerlingenaantallen voor Guido als geheel en groei van de aantallen in Arnhem 
• Integratie van de Havo Vwo locaties tot één organisatie, met daarbij een verbeterde mentoraat en zorgstructuur. 
• De opbrengstenoverzichten met een positieve ontwikkeling. 
• Versterking van het contact met de MR. 
• Invoering op het VMBO in Amersfoort van “Onderzoekend en Betekenisvol Leren”. 
• Financiële	gegevens	verwerkt	in	begrotingen,	kwartaalrapportages	en	de	jaarrekening.	

Naam Functie Portefeuilles Aangetreden 
in

Aftredend 
in

Herkiesbaar

dhr. M. Krijgsheld Voorzitter Kwaliteit (2011) 2015 2019 Nee
dhr. D. C. van Rhee Vice voorzitter Financiële	auditcommissie 2016 2020 Ja
mw. H. Kool–
Heemskerk

Secretaris Identiteit
Medezeggenschapsraad

(2011) 2015 2019 Nee

dhr. H.K. Buitenhuis Lid Identiteit en Kwaliteit (2012) 2016 2020 Nee
dhr. mr. J. Heinen Lid Ouders / Personeel (2012) 2016 2020 Nee
dhr. C van. Renssen 
 

Lid Medezeggenschapsraad 
Financiële	audit	commissie

2018 2022 Ja

Mw. P.C. Schonewille-
van Diest

Lid Ouders / Personeel 2017 2021 Ja
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Identiteit 
In het kader van het project “Identiteit als sterk merk”, als initiatief van de LVGS, is er een proces gestart om de identiteit 
van de school opnieuw te verwoorden. Op 29 januari heeft de Raad van toezicht het identiteitsdocument vastgesteld. Op 
basis daarvan zijn ook de statuten gewijzigd. Deze zijn door de leden goedgekeurd in de vergadering van 5 juni 2018 
Guido wil zich daarmee onderscheiden als een scholengemeenschap van christenen en voor christenen. In ons 
identiteitsdocument staat de eigen christelijke merkbelofte. Dit wordt niet opgehangen aan een selectie van bepaalde 
kerken. Guido komt uit een traditie van een gereformeerd huis met muren. Maar Guido heeft naast een vormende taak 
ook meer dan voorheen een missionaire taak. 
 
Algemene vergadering 
Op de digitaal afgehandelde algemene leden vergadering van 26 juni is als nieuw lid van de Raad van toezicht  de heer C. 
van Renssen benoemd. 
 
Andere werkzaamheden Raad van Toezicht 
Los van de vergaderingen van de Raad van Toezicht vindt de Raad het ook belangrijk op andere manieren bij de school 
betrokken te zijn. Dit vertaalde zich onder meer in het bijwonen van de Open Dagen voor de werving van nieuwe 
leerlingen,	diploma-uitreikingen,	het	toekennen	van	de	Guido	Award	voor	het	beste	profielwerkstuk	van	de	afdelingen	
HAVO en VWO. Ook op de openingsavond waren leden van de Raad van Toezicht aanwezig 
 
Hechte en veilige omgeving 
De Raad van toezicht gelooft dat Guido zijn belofte aan nieuwe leerlingen, van een hechte  veilige schoolomgeving waarin 
zij hun talenten kunnen ontwikkelen kan waarmaken. Dit in het vertrouwen dat het God is die deze zegen wil geven. 

Relevante (betaalde of onbetaalde) nevenfuncties leden RvT en CvB
Hieronder volgt een verantwoording van de nevenfuncties die leden van de Raad van Toezicht en het College van Bestuur 
vervullen.

Bij het aangaan van nevenfuncties houdt de Raad van Toezicht en het College van Bestuur rekening met twee criteria:
• De nevenfunctie staat onafhankelijk functioneren binnen de school niet in de weg.
• Er is geen sprake van tegenstrijdige belangen.

De leden van de Raad van Toezicht hebben de volgende relevante nevenfunctie:
M. Krijgsheld
Geen relevante nevenfunctie

P. Petersen
Penningmeester Christelijke Gereformeerde kerk Zeewolde
Penningmeester Stichting PVZ

H. Hool-Heemskerk
Bestuurslid en (mede)initiatiefnemer Stichting Christelijke Kinderboeken
Scriba Gereformeerde Kerk Amersfoort-Zuid
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J. Heinen
Bestuurlid Stichting Vrienden van Guido
Eigenaar juridisch adviesburo Pro Juris
Bestuurslid Landelijke Commissie van Beroep KNVB
Lid Deputaten Appelzaken Classis Hilversum
Ouderling kerkenraad Gereformeerde kerk Bunschoten-Oost

H.K. Buitenhuis
Voorzitter Stichting Hulp Aan Elkaar

P. Schonewille
Eigenaar Familie-Zaken, praktijk voor Legal family mediation Deventer
Lid Commissie van Beroep voor examens Leidse Onderwijsinstellingen Leiderdorp
Managing partner Academy Legal Mediation Schonewille & Schonewille Rotterdam

D. van Rhee
Bestuurslid Vrienden van Parc Spelderholt
Voorzitter	Financiële	commissie	Gereformeerde	Kerk	Nijkerk
Bestuurslid Businessclub Sparta Nijkerk

C. van Renssen
Voorzitter Brancheverenging voor Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders

Het College van Bestuur heeft de volgende relevante nevenfuncties:
C. Koelewijn
Bestuurslid Stichting Vrienden van Guido
Bestuurslid Stichting CFA/Schoolgeld
Bestuurslid Samenwerkingsverband Eemland
Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Concent

Marcel Krijgsheld
Voorzitter RvT
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Jaarrekening 4



Bestuursverslag 2018

40

Model A:    Balans per 31 december 2018,
vergelijkende cijfers per 31 december 2017

1 Activa 31-12-2018 31-12-2017

EUR EUR

1.1 Vaste activa

1.1.2 Materiële vaste activa

1.1.2.1 Gebouwen en terreinen  671.157  547.438 

1.1.2.3 Inventaris en apparatuur  675.599  714.230 

 1.346.755  1.261.667 

1.1.3 Financiële vaste 

activa

1.1.3.2 Overige leningen u/g  4.637  719 

 4.637  719 

Totaal vaste activa  1.351.392  1.262.386 

1.2 Vlottende activa

1.2.1.1 Voorraden  55.354  59.205 

1.2.2 Vorderingen

1.2.2.1 Debiteuren  78.427  84.721 

1.2.2.10 Overige vorderingen  51.002  50.141 

1.2.2.15 Overlopende activa  191.134  197.897 

 320.563  332.759 

1.2.4 Liquide middelen  1.911.314  1.694.395 

Totaal vlottende activa  2.287.231  2.086.358 

Totaal activa  3.638.622  3.348.745 
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2 Passiva 31-12-2018 31-12-2017

EUR EUR

2.1 Eigen vermogen

2.1.1.2 Bestemmingsreserves publiek 905.473  1.001.867 

2.1.1.3 Bestemmingsreserves privaat  6.610  2.174 

Totaal vermogen 912.083  1.004.042 

2.2 Voorzieningen

2.2.1 Personele voorzieningen 467.082  396.624 

2.2.3 Groot onderhoud 497.367  479.364 

 964.449  875.988 

2.4 Kortlopende schulden

2.4.8 Crediteuren  508.821  294.921 

2.4.9 Belastingen en premies sociale verzekeringen  642.054  609.462 

2.4.12 Overige kortlopende schulden  30.321  33.444 

2.4.19 Overige overlopende passiva  580.895  530.888 

 1.762.090  1.468.714 

Totaal passiva  3.638.622  3.348.745 

Model B:    Staat van baten en lasten jaar 2018,

2018 Begroting 2018 2017

EUR EUR EUR

3 Baten

3.1.1.1 Rijksbijdragen OCW 14.777.831  14.491.000  14.365.438 

3.2.2.2 Overige overheidsbijdragen en - subsidies 7.099  5.000  4.136 

3.3.1 College-, cursus-, les- en examengelden

3.4.5 Baten werk i.o.v. derden

3.5.10 Overige baten 1.102.410  958.000  1.021.573 

Totaal baten  15.887.341  15.454.000  15.391.147 

4 Lasten

4.1 Personele lasten 11.774.429  11.295.000  11.300.662 

4.2 Afschrijvingen 332.679  315.000  340.050 

4.3 Huisvestingslasten 925.416  818.000  917.819 

4.4 Overige instellingslasten 2.946.790  3.020.000  2.772.984 

Totaal lasten  15.979.314  15.448.000  15.331.515 

Saldo baten en lasten  - 91.973  6.000  59.632 

In het verslagjaar 2018 heeft er een eenmalige extra dotatie aan de voorziening jubilea plaatsgevonden van 103.000. Deze dotatie was niet begroot. De 

historische dienstverbanden bij andere relevante overheidsorganisaties zijn met ingang van 2018 meegenomen in de bepaling van de hoogte van de 

voorziening jubilea op balansdatum.
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6 Financiële baten en lasten
6.1 Financiële	baten 15  1.000  232 

6.2 Financiële	lasten  1.000  30 

Saldo	fin.	baten	en	lasten  15  -  202 

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering  - 91.958  6.000  59.834 

Nettoresultaat  - 91.958  6.000  59.834 

Model C:    Kasstroomoverzicht jaar 2018
vergelijkende cijfers jaar 2017 2018 2017

EUR EUR

Kasstroom uit operationele activiteiten

Resultaat  - 91.973  59.632 

Aanpassingen voor:

- afschrijvingen  332.678  340.049 

- mutaties voorzieningen 88.461  94.356 

Veranderingen in volottende middelen:

 - voorraden  3.851  14.207 

 - vorderingen  12.196  59.276-

 - schulden  293.763  244.646-

Kasstroom uit bedrijfsoperaties  638.590  204.323 

Ontvangen interest  15  231 

Betaalde interest  -  30-

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten  638.605  204.524 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen	in	materiële	vaste	activa  417.768-  326.270-

Overige	investeringen	in	financiële	vaste	activa  3.918-  124 

Totaal kasstroom uit investeringsactivtiteiten  421.685-  326.146-

Kasstroom	uit	financieringsactiviteiten

Nieuw opgenomen leningen  -  - 

Totaal	kasstroom	uit	financieringsactiviteiten  -  - 

Mutatie liquide middelen  216.919  121.623-

Verloop liquide middelen

Beginstand liquide middelen  1.694.395  1.816.018 

Mutatie liquide middelen  216.919  121.622-

Stand per 31 december liquide middelen  1.911.314  1.694.395 
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Toelichting op de balans

1 Activa

1.1.2 Materiële vaste activa Mutaties 2018

Verkrijgings- 

prijs t/m 

2017

Afschrijvingen 

t/m 2017

Boekwaarde 

 31-12-2017

Investeringen 

2018

Afschrijvingen 

2018

Des   

investeringen  

 31-12-2018

Boekwaarde  

 31-12-2018

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1.1.2.1 Gebouwen en terreinen

1.1.2.1 Gebouwen  3.606.844 3.059.406 547.438  245.816  122.097  671.157 

1.1.2.2 Terreinen

 3.606.844 3.059.406 547.438  245.816  122.097  671.157 

1.1.2.3 Inventaris en apparatuur  4.733.064 4.018.833 714.230  171.951  210.582  675.599 

Totaal materiële vaste activa  8.339.908 7.078.239 1.261.667  417.767  332.679  1.346.755 

De afschrijvingspercentages zijn vermeld onder B1

Het	bedrag	per	eenheid	waarboven	aanschaffingen	op	de	balans	worden	opgenomen	is	gesteld	op	€	500.

Investeringen 2018 505.304

Gevormde egalisatierekening 2018 87.537

417.767

Egalisatierekening

De egalisatierekening wordt gebruikt om investeringsafschrijvingen te egaliseren. De onttrekking aan deze

egalisatierekening vindt parallel plaats met de afschrijving over de bijgehorende investering.

Saldo            31-

12-2017

Ontvangen 

subsidies

Toegerekende 

subsidies

Saldo 

 31-12-2018

EUR EUR EUR EUR

Aanpassen (praktijk) localen 2e Fase 79.133 10.610 68.523

Nieuwbouw onderbouw 30.757 10.000 20.757

Leeratelier Onderbouw 114.071 15.029 99.042

Verbouwing VMBO 282.500 30.000 252.500

Aanpassing Zorg en 

leerlingruimtes

87.537 910 86.627

Totaal 506.461 87.537 66.549,12 527.449

1.1.2A WOZ en verzekerde waarde gebouwen en terreinen

Bedrag

EUR Peildatum

1.1.2a WOZ-waarde gebouwen en terreinen

A’foort P’weg 251 4.487.000 Oktober 2018

A’foort P’weg 253 3.447.000 Oktober 2018

A’foort Arnhemseweg 65 3.910.000 Oktober 2018

Arnhem 1.592.000 Oktober 2018

Totaal 13.436.000
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1.1.2a Verzekerde waarde gebouwen

A’foort P’weg 251  16.265.271 Oktober 2018

A’foort P’weg 253  8.735.703 Oktober 2018

A’foort Arnhemseweg 65  10.258.011 Oktober 2018

Arnhem  4.156.000 Oktober 2018

Totaal  39.414.985 

WOZ-waarde gebouwen en terreinen

De	onroerendzaakbelasting	wordt	intern	bij	de	betreffende	gemeente	verrekend.																																			

1.3 Financiële vaste activa
Mutaties 2018

Boekwaarde 

 31-12-2017

Verstrekte 

leningen 

2018

Aflossingen		

2018

Boekwaarde 

 31-12-2018

EUR EUR EUR EUR

1.1.3.2 Overige leningen u/g

Fietsprojecten  719  17.101  13.183  4.637 

 719  17.101  13.183  4.637 

Totaal	financiële	vaste	activa  719  4.637 

In	het	kader	van	fietsprojecten	worden	kortlopende	lening	versterkt	aan	personeel	dat	via	het	salaris	wordt	ingehouden.

1.2.1 Vooruitbetaald op voorraden

Met ingang van het kalenderjaar 2009 worden de les- en werkboeken bekostigd met behulp van de hiervoor

ontvangen subsidie. De werkboeken gaan binnen de scholengemeenschap minimaal 2 jaar mee.

Boekwaarde 

 31-12-2017

Aanschaf 

2018

Buiten gebruik 

2018

Boekwaarde 

 31-12-2018

EUR EUR

 59.205  3.851  55.354 

 59.205  -  3.851  55.354 

1.2.2 Vorderingen

31-12-2018 31-12-2017

EUR EUR

1.2.2.1 Debiteuren  78.427  84.721 

 78.427  84.721 

1.2.2.10 Overige vorderingen

Gemeenten  4.832 

Nutsbedrijven  925 

Kruisposten  2.685  6.875 

Rente  232 

Talencentrum  6.124 

Diversen  48.317  31.153 

 51.002  50.141 

1.2.2.15 Overlopende activa

Vooruitbetaalde kosten  191.134  197.897 

 191.134  197.897 

Totaal vorderingen  320.563  332.759 

De vorderingen hebben een resterende looptijd van korter dan een jaar.
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1.2.4 31-12-2018 31-12-2017

EUR EUR

1.2.4.1 Kasmiddelen  3.532  2.357 

1.2.4.2 Banken  1.907.782  1.692.038 

Totaal liquide middelen  1.911.314  1.694.395 
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4.1 Grondslag 
 Juridische vorm en voornaamste activiteiten  
Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Midden-Nederland (Guido) met statutaire zetel in Amersfoort, 
Paladijnenweg 251 onder Kamer van Koophandel nummer 40507677 heeft (zonder winstoogmerk) ten doel de 
bevordering van het gereformeerd voortgezet onderwijs in Amersfoort en Arnhem. Het bestuursnummer is 40323.  
 
Toegepaste verslaggevingsstandaarden  
De jaarrekening is onder de verantwoordelijkheid van het College van Bestuur opgesteld volgens de Regeling 
jaarverslaggeving onderwijs. In deze regeling is bepaald dat de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW, de Richtlijnen voor de 
Jaarverslaggeving (in het bijzonder RJ 660 Onderwijsinstellingen) en de Beleidsregels toepassing WNT van toepassing 
zijn en met inachtneming van de daarin aangeduide uitzonderingen. De grondslagen die worden toegepast voor de 
waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn op historische kosten gebaseerd.  
 
Continuiteit  
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuiteitsveronderstelling. 
 
Algemeen  
Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. 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.	Alle	financiële	informatie	is	in	euro’s	gepresenteerd	en	afgerond	op	gehele	bedragen.		
 
Vergelijking met voorgaand jaar  
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van het voorgaande 
jaar.  
 
Schattingen  
Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat het College 
van Bestuur van Guido over verschillende zaken zich een oordeel vormt en dat het bestuur 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. Voor het 
overzicht van de verbonden partijen wordt verwezen naar de paragraaf verbonden partijen in de toelichting op de balans. 
 
Waarderingsgrondslagen 
Inrichtingsvereisten van Boek 2 Titel 9 van het Burgerlijk Wetboek en de adviezen van de Raad voor de jaarverslaggeving, 
specifiek	Richtlijn	660	‘onderwijsinstellingen’.	
 
Doelstellingen risicobeheer  
In	het	treasurystatuut	staan	de	kaders	benoemd	omtrent	het	beheersen	van	risico’s.	De	financiële	instrumenten	voldoen	
aan de kaders genoemd in een aanvullende toelichting op het treasurystatuut. 

Algemeen 
De	belangrijkste	financiële	risico’s	waaraan	de	groep	onderhevig	is	zijn	het	marktrisico,	valutarisico,	het		
renterisico,	het	kredietrisico	en	het	liquiditeitsrisico.	Het	financiële	beleid	is	erop	gericht	om	op	de	korte	termijn	de	
effecten	van	koers-	en	renteschommelingen	op	het	resultaat	te	beperken	en	om	op	lange	termijn	de	marktwisselkoersen	
en	marktrentes	te	volgen.	Er	wordt	gebruik	gemaakt	van	financiële	derivaten	om	de		
financiële	risico’s	die	verbonden	zijn	aan	bedrijfsactiviteiten	te	beheersen.	Er	wordt	met	financiële	derivaten	geen	
speculatieve posities genomen. 
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Marktrisico  
Door	stratificatie	aan	te	brengen	in	de	portefeuille	en	limieten	te	stellen	wordt	het	marktrisico	beheerst.	
 
Valutarisico  
Er worden alleen transacties in euro’s uitgevoerd en er wordt geen valutarisico gelopen. 
 
Renterisico  
Renterisico	word	gelopen	over	de	rentedragende	vorderingen	(met	name	onder	financiële	vaste	activa)	en		
rentedragende langlopende en kortlopende schulden. Voor vorderingen en schulden met variabele rente- 
afspraken wordt er risico gelopen ten aanzien van toekomstige kasstromen. Met betrekking tot vastrentende vorderingen 
en schulden wordt risico’s gelopen over de marktwaarde. 
 
Kredietrisico 
Het	gaat	hierbij	om	het	risico	dat	financiële	instellingen	niet	aan	hun	contractuele	verplichtingen	kunnen	voldoen.	Door	
het	spreiden	van	transacties	over	verschillende	financiële	instellingen	wordt	getracht	dit	risico	te	beperken.	Verder	dienen	
de	financiële	instellingen	te	voldoen	aan	kredietwaardigheidseisen	(rating).	Dit	is	opgenomen	in	het	treasurystatuut.	De	
hoogte van het kredietrisico is afhankelijk van de grootte van het bedrag aan te ontvangen rente op de derivaten en de 
marktwaarde van de derivaten. 
 
Liquiditeitsrisico  
Het gaat hierbij om het risico dat over onvoldoende middelen wordt beschikt om aan de directe verplichtingen te kunnen 
voldoen. Dit geldt voor alle verplichtingen van onderwijsinstelling en haar tegenpartijen, ongeacht of dit nu crediteuren 
of	financiële	instellingen	zijn.	Wij	hebben	op	verschillende	manieren	gewaarborgd	dat	wij	altijd	aan	onze	verplichtingen	
kunnen voldoen. 
 
Belenen en beleggen 
Financiële	middelen	worden	alleen	als	saldo	rekening	courant,	spaarrekening,	deposito	bij	binnenlandse	in	Nederland	
gevestigde bankinstellingen aangehouden. 
Toegestane	financieringsinstrumenten	zijn	rekening	courant,	kasgeldleningen,	vaste	geldleningen	en	deposito’s.	

Materiele vaste activa 
Met ingang van het verslagjaar 2008 worden de investeringssubsidies rechtstreeks in mindering gebracht op de materiele 
activa. De invloed hiervan in het verslagjaar is: 66.475 
 De materiele vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs, verminderd met lineaire 
afschrijving gebaseerd op de verwachte economische levensduur. 
 De verwachte economische levensduur is als volgt: 
• Gebouwen    40 jaar (2,50%) 
• Verbouwingen   10 jaar  (10,00%) 
• Machines en inventaris  15 jaar (6,67%) 
• Computers     4 jaar (25,00%) 
• Audio apparatuur    5 jaar (20,00%) 

Bijzondere waardeverminderingen  
Indien wordt vastgesteld dat een bijzondere waardevermindering die in het verleden verantwoord is, niet meer bestaat 
of	is	afgenomen,	dan	wordt	de	toegenomen	boekwaarde	van	de	desbetreffende	activa	niet	hoger	gesteld	dan	de	
boekwaarde die bepaald zou zijn indien geen bijzondere waardevermindering voor het actief zou zijn verantwoord. 
Gebouwen 
Gebouwen waarvan het economisch claimrecht niet berust bij het bevoegd gezag worden niet in de balans opgenomen. 
De	geactiveerde	schoolgebouwen	hebben	betrekking	op	huisvesting	die	is	gefinancierd	met	eigen	kapitaal.	
 
Vorderingen  
Vorderingen	worden	bij	eerste	verwerking	gewaardeerd	tegen	de	reële	waarde	van	de	tegenprestatie.	Vorderingen	
worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid 
worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering. 
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Liquide middelen  
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden. De liquide 
middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. 
 
Eigen vermogen  
Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserve en bestemmingsreserves en/of -fondsen. Hierin is tevens een 
segmentatie opgenomen naar publieke en private middelen. De bestemmingsreserves zijn reserves met een beperktere 
bestedingsmogelijkheid, waarbij de beperking door het bestuur is aangebracht. Voor een verdere toelichting inzake 
de gevormde bestemmingsreserves wordt verwezen naar de toelichting op de balans. Het bestemmingsfonds is een 
reserve met een beperktere bestedingsmogelijkheid, waarbij de beperking door derden is aangebracht. Voor een verdere 
toelichting inzake de gevormde bestemmingsfondsen wordt verwezen naar de toelichting op de balans. 
 
Reserves 
Het exploitatiesaldo van een boekjaar wordt toegevoegd aan de reserves. Het exploitatiesaldo kan worden toegevoegd 
aan de algemene reserve of aan bestemmingsreserves. 
 
Voorzieningen 
Voorzieningen	worden	gevormd	voor	concrete	of	specifieke	risico’s	en	verplichtingen,	die	op	de	balansdatum	bestaan.	
Op de balans worden voorzieningen gevormd tegen: 
Verplichtingen en verliezen, waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs is in te schatten. 
Op de balansdatum bestaande risico’s terzake van bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen, waarvan de 
omvang redelijkerwijs is in te schatten. 
Kosten, die in een volgend boekjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die kosten zijn oorsprong vindt in de 
komende of in een voorgaand boekjaar en de voorziening strekt tot een gelijkmatige verdeling van de lasten over een 
aantal boekjaren. 
 
Jubileumvoorziening  
De jubileumvoorziening betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen. De voorziening betreft de 
contante waarde van de in de toekomst uit te keren jubileumuitkeringen. De berekening is gebaseerd op gedane 
toezeggingen, blijfkans en leeftijd. 
 
Voorziening duurzame inzetbaarheid  
In de cao VO 2014-2015 is vastgesteld dat iedere medewerker vanaf 1 augustus 2014 recht heeft op een persoonlijk 
budget per jaar (voor parttimers naar rato van hun betrekkingsomvang). Per 1 augustus 2014 zijn de Bapo, 
het trekkingsrecht en de leeftijdsdagen voor het OOP komen te vervallen. Voor de Bapo gerechtigden is een 
overgangsregeling bepaald. Elke medewerker krijgt daarvoor in plaats een persoonlijk budget van jaarlijks 50 uur (naar 
rato van betrekkingsomvang. De berekening is gebaseerd op gedane toezeggingen. 
 
Voorziening groot onderhoud 
Planmatig onderhoud wordt ten laste gebracht van de voorziening groot onderhoud, die wordt gevormd door dotaties 
ten laste van de exploitatie. Een meerjaren onderhoudsplan ligt hieraan ten grondslag. Het betreft de voorziening voor 
(buiten)onderhoud, jubilea en spaarverlof. 

Schulden 
Schulden	worden	bij	eerste	verwerking	tegen	de	reële	waarde	gewaardeerd.	Na	de	eerste	verwerking	worden	de	
schulden tegen de geamortiseerde kostprijs gewaardeerd. 
 
Grondslagen voor de bepaling van het resultaat 
Algemeen 
De baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts 
genomen voor zover zij op balansdatum zijn verwezenlijkt. Verliezen en risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde 
van het verslagjaar, worden in acht genomen, indien zij voor het vaststellen van de jaarrekening bekend zijn geworden. 
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Rijksbijdragen 
Rijksbijdragen worden als baten verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarop de toekenning betrekking 
heeft. 
 
Overige overheidsbijdragen en -subsidies 
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 instelling de condities voor 
ontvangst kan aantonen. 
 
Overige baten 
Overige baten bestaan uit baten uit verhuur, detachering, ouderbijdragen en overige baten. 
 
Afschrijving op materiële vaste activa 
Materiële	vaste	activa	worden	vanaf	het	moment	van	ingebruikneming	afgeschreven	over	de	verwachte	toekomstige	
gebruiksduur van het actief. Over terreinen wordt niet afgeschreven. Indien een schattingswijziging plaatsvindt van 
de toekomstige gebruiksduur, dan worden de toekomstige afschrijvingen aangepast. Boekwinsten en -verliezen uit de 
incidentele	verkoop	van	materiële	vaste	activa	zijn	begrepen	onder	de	afschrijvingen.	
 
Personeelsbeloningen 
Periodiek betaalbare beloningen Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden 
verwerkt in de staat van baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers. 
 
Pensioenen 
Guido heeft voor haar werknemers een toegezegd-pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende werknemers 
hebben op pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat is gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon 
berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd bij Guido. 
De verplichtingen, welke voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het pensioenfonds ABP. 
Guido betaalt hiervoor premies waarvan tweederde deel door de werkgever worden betaald en een derde door 
de werkgever. De pensioenrechten worden jaarlijks geïndiceerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het 
pensioenfonds	(het	vermogen	van	het	pensioenfonds	gedeeld	door	haar	financiële	verplichtingen)	dit	toelaat.	
 
Naar de stand van ultimo december 2018 is de dekkingsgraad van het pensioenfonds 103,8%, 0,4% onder het vereiste 
minimum. Onrustige beurzen en dalende rente in het 4e kwartaal was de oorzaak. 
(bron: website ABP, kwartaalbericht 4e kwartaal 2018). 
In 2017 dient het pensioenfonds een dekkingsgraad van ten minste 123% te hebben. De beleidsdekkingsgraad op 
31 december 2018 voldoet niet aan de eisen (dekkingsgraad van 123%). Het ABP wil samen met de sociale partners 
werk maken van een broodnodige modernisering in het belang van een duurzaam en goed pensioen voor huidige 
en toekomstige generaties. Guido heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een 
tekort	bij	het	pensioenfonds,	anders	dan	het	effect	van	hogere	toekomstige	premies.	Guido	heeft	daarom	alleen	de	
verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord. 
 
Overige activa en passiva 
Alle overige activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 
 
Kasstroomoverzicht 
Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode. 



Bestuursverslag 2018

50

Totaal liquide middelen  1.911.314  1.694.395 

1.2.4.1 Kasmiddelen  3.532  2.357 

1.2.4.2 Banken  1.907.782  1.692.038 

Totaal liquide middelen  1.911.314  1.694.395 

2 Passiva

Model D: Toelichting op het eigen vermogen
Mutaties

Saldo  

31-12-2017

Bestemming 

Resultaat

Overige 

Mutaties

Saldo  

31-12-2018

EUR EUR EUR EUR

2.1.1.2 Bestemmingsreserves

Reserve onderwijsvernieuwingen  94.649  -21.981  72.668 

Reserve personeel  907.218 54.832 -129.245 832.805 

2.1.1.3 Reserve vereniging  2.174  4.436  6.610 

Totaal bestemmingsreserves  1.001.867 54.832 -151.226  905.473 

Totaal eigen vermogen  1.004.041 59.268 -151.226 912.083

Het doel van de reserves is als volgt:

-	Onderwijsvernieuwingen	ter	dekking	van	algemene	onderwijskundige	ontwikkelingen	ter	financiering	van	onderwijsaanpassingen	onderbouw,	

vmbo en havo vwo 

- Personeel:

Het reservefonds personeel is bedoeld om onvoorziene grote uitgaven in de personele sfeer te kunnen opvangen.

- Vereniging

Privaat kapitaal ter ondersteuning van leerlingenvervoer

2.2 Voorzieningen

Mutaties

Saldo  

 31-12-2017

Dotaties  

2018

Onttrekkingen 

2018

Vrijval  

2018

Saldo 

31-12-2018

EUR EUR EUR EUR EUR

2.2.1 Overige personele voorzieningen

2.2.1.4 Jubilea  121.865 103.000 8.360 216.505

2.2.1.2 Duurzame inzetbaarheid  274.760  24.183   250.577 

 396.625 103.000 32.543  467.082

2.2.3 Groot onderhoud  479.364  178.000  159.997  497.367 

Totaal voorzieningen  875.989  281.000  192.540   964.449 

Onderverdelling saldo 2017
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Saldo 

31-12-2018

< 1 jaar 1-5 jaar > 5 jaar

EUR EUR EUR EUR

2.2.1 Overige personele voorzieningen **)

2.2.1.4 Jubilea  216.505 20.000 78.602 117.903

2.2.1.2 Duurzame inzetbaarheid  250.577 250.577

467.082

2.2.3 Groot onderhoud *) 497.367 150.000 347.367

Totaal voorzieningen 964.449

Alle voorzieningen hebben in belangrijke mate een langlopend karakter.

*)  Voorziening planmatig onderhoud conform meerjarenonderhoudsplan

**) Gereserveerde gelden voor personen die in de toekomst hiervoor in aanmerking komen

2.4 Kortlopende schulden
31-12-2018 31-12-2017

EUR EUR

2.4.8 Crediteuren  508.821  294.921 

2.4.9 Belastingen en premies sociale verzekeringen  642.054  609.462 

2.4.12 Overige kortlopende schulden

Diverse leveranciers  12.017  16.220 

Netto salarissen  6.867  1.485 

Borg sleutels  200  200 

Decanenkring Eemland  11.236  15.540 

 30.321  33.444 

2.4.19 Overlopende passiva

Geoormerkte subsidies 

OCW

 13.538  7.100 

Overige subsidies OCW 98.619  94.057 

Overige subsidies  22.202 

Vakantiegeld  297.920  299.279 

Vooruitontvangen bijdragen ouders  148.617  130.452 

 580.895  530.888 

Totaal kortlopende schulden  1.762.090  1.468.715 

Niet uit de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Lease-contracten

In het kader van ICT is wireless aanpassingen en monitoring aangeschaft via operational lease.

Contract Lease 

maatschappij

Begindatum 

contract

Termijnen Termijn 

bedragen

Einddatum 

contract

Wireless Brite 01.09.2014 jaarlijks 23.663 31.08.2019

Edulease

Wireless Brite 01.11.2016 jaarlijks 15.703 01.11.2023

Edulease
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Bagagekluizen

Met	Noki	Lock	B.V.	zijn	de	volgende	huurovereenkomsten	aangegaan	betreffende	bagagekluizen	

Contract nummer aantal lockers Begindatum 

contract

Termijnen Termijn 

bedragen

Einddatum 

contract

2009/171 1180 01.09.2009 jaarlijks 20.932 01.09.2024

2009/184 15 01.09.2009 jaarlijks 266 01.09.2024

2011/372 130 01.09.2011 jaarlijks 2.132 01.09.2026

2012/423 10 01.09.2012 jaarlijks 154 01.09.2027

2014/512 620 01.09.2014 jaarlijks 9.040 01.09.2029

2014/531 25 01.09.2014 jaarlijks 386 01.09.2029

2015/582 10 01.09.2015 jaarlijks 136 01.09.2026

2015/592 20 01.09.2015 jaarlijks 297 01.09.2026

Leerboeken:

Met behulp van de Europese Aanbesteding in 2017 worden met ingang het schoolseizoen 2016/2017 de 

huurboeken geleverd door Van Dijk Educatie.

De contractperiode is 1 jaar. In het kalenderjaar 2017 werd een nieuw Europese Aanbesteding gestart.

In het verslagjaar 2018 betrof het een bedrag van 470.058 aan huurboeken.

Vordering op het Ministerie van OC&W

Het voorwaardelijk actief, de vordering op het Ministerie van OC&W, is op balansdatum 888.759.

Deze vordering is niet in de balans opgenomen, aangezien deze pas wordt geïnd bijd discontinuïteit

c.q.	opheffing	van	de	onderwijsinstellingen	die	vallen	onder	de	WVO.

Aangezien	de	de	vordering	pas	geïnd	zal	worden	bij	opheffing	van	de	onderwijsinstelling	kan	verondersteld

worden	dat	de	reële	waarde	verwaarloosbaar	is.

In overeenstemming met RJ 252 Voorzieningen, niet in de balans opgenomen verplichtingen en niet in de

balans opgenomen activa, is sprake van een voorwaardelijk actief en is vermeld onder de niet in de balans

opgenomen rechten en verplichtingen.

Model E: Verbonden partijen

Naam Juridische 

vorm 2017

Statutaire zetel Code 

activiteiten

Eigen 

vermogen

Resultaat 

2018

Vrienden van Guido Stichting Amersfoort 94995 - 3.362

Art 2:403 BW Deelname Consolidatie

nee 100% Nee

Alle transacties met de verbonden partij zijn in het verslagjaar 2018 onder normale marktvoorwaarden aangegaan.

De bestuurders en toezichthouders zijn niet opgenomen, omdat met hen alleen zakelijke transacties zijn afgesloten in 2018.
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Model G: Verantwoording subsidies

G1. Subsidies zonder verrekeningsclausule

Omschrijving Toewijzing 

Kenmerk

Toewijzing 

Datum

Bedrag 

toewijzing

Ontvangen 

tm 

verslagjaar

Prestatie 

afgerond?

Lerarenbeurs 929694-1 20-0-2018 42.303 42.303 Ja

Totaal 42.303 42.303

Omschrijving Toewijzing 

Kenmerk

Toewijzing 

Datum

Bedrag 

toewijzing

Ontvangen 

tm 

verslagjaar

Prestatie 

afgerond?

Lente- en/of LENZO 43.347,00 13.050 13.050 Ja

zomerschool

Totaal 13.050 13.050

Omschrijving Toewijzing 

Kenmerk

Toewijzing 

Datum

Bedrag 

toewijzing

Ontvangen 

tm 

verslagjaar

Prestatie 

afgerond?

Doorstroomprogramma 43.347,00 7.000 7.000 Ja

vmbo-havo DHAVO18152 43.063,00

Totaal 7.000 7.000

Omschrijving Toewijzing

Kenmerk

Toewijzing 

Datum

Bedrag 

toewijzing

Saldo 

01.01.2018

Ontvangen 

in verslagjr

Lasten in 

verslagjr

Totale 

kosten 

31.12.2018

Saldo 

nog te 

besteden 

ultiom 

verslagjaar

Zij-instromer 772615-1 7/20/2016 20.000,00 7.100 2.118 2.118 4.983

930220-1 9/20/2018 20.000,00 20.000 11.445 11.445 8.555

Totaal 7.100 20.000 13.562 13.562 13.538
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Toelichting op het exploitatieresultaat

3 Baten
3.1 Rijksbijdragen OCW

2018 Begroting 2018 2017

EUR EUR EUR

3.1.1 (Normatieve) Rijksbijdrage OCW

Normatieve Rijksbijdrage (VO) 13.344.778 13.091.000  13.064.329 

 13.344.778 13.091.000  13.064.329 

3.1.2 Overige subsidies OCW

Geoormerkt    

Overige  1.433.054 1.400.000  1.301.109 

 1.433.054 1.400.000  1.301.109 

Totaal rijksbijdragen OCW  14.777.831  14.491.000  14.365.438 

De	normatieve	Rijksbijdrage	OCW	betreft	de	personele	en	materiële	lumpsum	bekostiging.

Personeel 11.754.779 11.520.000 11.507.113

Materieel 1.589.999 1.571.000 1.557.215

Totale normatieve Rijksbijdrage OCW 13.344.778 13.091.000 13.064.329

De niet geoormerkte subsidies bestaan uit:

Prestatie voortijdig schoolverlaten 40.158 40.000 25.915

Gratis lesmateriaal 565.616 557.000 556.454

Functiemix 246.878 252.000 250.910

Prestatiebox vo 521.866 526.000 433.614

Rentevergoeding 16

Lente- en zomerschool 13.050 25.000 25.000

Zij-instromers 13.562 6.450

Doorstroom vmbo-havo 7.000

Technisch vmbo 2.593

Nieuwkomers 22.331 2.750

Totaal niet geoormerkte subsidies OCW 1.433.054 1.400.000 1.301.109

De kabinetsbijdrage voor het kalenderjaar 2018 zijn aangepast voor de loonontwikkeling en exploitatiekosten in 2018. Deze bijdragen bedragen respectievelijk 

2,61% en 1,59%.

3.2 Overige overheidsbijdragen  

2018 Begroting 2018 2017

EUR EUR EUR

3.2.2.2 Gemeentelijke bijdragen

3.2.2.2 Overige gemeentelijke bijdragen

Gemeente Amersfoort 400,00 300

Huurvergoeding sportaccomodatie 6.699,39 5.000  3.836 

 7.099 5.000  4.136 

Totaal gemeentelijke bijdragen  7.099 5.000  4.136 

Totaal overige overheidsbijdragen  7.099  5.000  4.136 
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3.4 Baten werk i.o.v. derden

3.5 Overige baten

2018 Begroting 2018 2017

EUR EUR EUR

3.5.5 Ouderbijdragen  39.230 40.000  39.750 

3.5.1 Verhuur onroerende zaken  19.671 24.000  24.044 

3.5.2 Detacheringen 46.562 27.000  45.033 

3.5.10 Overige 

IBG-lerarenbeurs 42.303 30.000  26.659 

Opbrengst kantine 21.331 21.000  25.873 

Verhuur kluisjes 32.816 32.000  32.715 

Excursies 114.273 96.000  77.005 

Contributies/donaties/giften 41.966 17.000  28.471 

Leermiddelen 164.898 120.000  149.308 

Zorgbudget/zelfevaluatie

Voortijdig School Verlaten 22.812  28.044 

PCVOE havo-habo 6.768  8.303 

Auris/Eemland/Kentalis/Passend Ondewijs lgf 875 23.000  12.061 

Zorgbudget Eemland/Passend Onderwijs 491.855 480.000  461.160 

Dudoc-Bèta programma 41.950 38.000  37.750 

Leerlab 4.000  417 

Scholing VMBO  14.400 

Leerlingpas 442  733 

Zon MW - Maatschappelijke Diensttijd 7.608

Diversen 7.051 6.000  9.849 

 1.043.509 894.000  957.779 

Totaal overige baten  1.102.410  958.000  1.021.573 

Van de ontvangen ouderbijdragen, excursies en leermiddelen is de systematiek gehanteerd: 

5/12-deel is bestemd voor het verslagjaar 2018 en 7/12-deel voor het jaar 2019.

 

Er is in het kalenderjaar 2018 meer personeel gedetacheerd bij andere onderwijsinstellingen dan begroot. Conform de door de MR, inclusief oudergeleding, vastgestelde 

bijdrage van schoolkosten en excursies is meer gevraagd aan ouders/verzorgers. Het samenwerkingsverband Eemland heeft een hogere bijdrage uitgekeerd in 2018. In 

2018 is subsidie ontvangen voor het inzetten van Maatschappelijke Diensttijd voor de vestiging Arnhem. 
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4 Lasten

4.1 Personele lasten

2018 Begroting 2018 2017

EUR EUR EUR

4.1.1.1 Lonen en salarissen  8.480.332  8.217.313 

4.1.1.2 Sociale lasten  1.186.592  1.087.798 

4.1.1.5 Pensioen lasten  1.303.783  1.254.205 

10.826.000

4.1.2 Overige personele lasten

4.1.2.2 Uitzendkrachten e.d. 475.024 159.000  419.241 

4.1.2.3 Overige

Reiskosten woon werk verk 135.599 128.000  125.899 

Gratificatie 18.858 10.000  20.728 

Verhuiskosten 8.853  5.153 

Personeels-bestuursactiviteiten 34.214 29.000  31.159 

Seminars/cursussen/nascholing 22.017 24.000  42.060 

Leerling	gebonden	financiering 109.156 100.000  97.105 

Diversen 19.000  - 

Totaal overige 328.698  310.000  322.105 

Totaal overige personele lasten  803.721  469.000  741.346 

4.1.3 Uitkeringen (-/-)   

Totaal personele lasten  11.774.429  11.295.000  11.300.662 

 

2018 Begroting 2018 2017

4.1.a Personele lasten naar kostendragers EUR EUR EUR

4.1.a.1 DIR (incl. CvB)  359.102 356.522  354.840 

4.1.a.2 OP  9.131.257 8.798.034  8.843.079 

4.1.a.3 OOP  2.166.455 1.949.444  1.996.379 

4.1.a.5 Overige personele lasten

 117.616 191.000  106.363 

 117.616  191.000  106.363 

Totaal personele lasten  11.774.429  11.295.000  11.300.662 

Naast de periodieke verhogingen heeft zich in het verslagjaar geen structurele salarisverhoging voorgedaan.

2018 2018 2017

Fte aantal per ultimo december 157,152 150,004 149,545

De loonontwikkeling wordt gevolgd conform de afspraken in de CAO. Per 1 juni 2018 2,35% verhoging van de salarissen. In 2018 hebben wij meer gebruik moeten maken 

van detacheringsbureaus om voldoende docenten te kunnen inzetten ten behoeve van het onderwijs.
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4.2 Afschrijvingen

2018 Begroting 2018 2017

EUR EUR EUR

4.2.2 Gebouwen  134.530 85.000  128.154 

4.2.2 Inventaris en apparatuur  71.026 81.000  79.500 

4.2.2. Leermiddelen  127.124 149.000  132.396 

Totaal afschrijvingen  332.679  315.000  340.050 

4.3 Huisvestingslasten  

2018 Begroting 2018 2017

EUR EUR EUR

4.3.1 Huur  45.952 45.000  48.385 

4.3.3 Klein onderhoud en exploitatie  163.721 145.000  142.624 

4.3.4 Energie en water  245.553 197.000  245.244 

4.3.5 Schoonmaakkosten  252.274 219.000  274.525 

4.3.6 Heffingen  30.249 28.000  30.095 

4.3.7 Dotatie onderhoudsvoorziening  178.000 173.000  168.000 

4.3.8 Overige huisvestingslasten

Bewaking / beveiliging 9.666 11.000  8.945 

 9.666  11.000  8.945 

Totaal huisvestingslasten  925.416  818.000  917.819 

De toename van de energiekosten zijn het gevolg van meer gasverbruik dan verwacht en hogere nutsbedragen. De schoonmaakkosten zijn toegenomen als 

gevolg van meer externe inzet op de locaties.

4.4 Overige instellingslasten

2018 Begroting 2018 2017

EUR EUR EUR

4.4.1 Administratie- en beheerslasten

Reis- en verblijfskosten 25.184 22.000  23.751 

Presentiegelden 5.675 5.000  4.750 

Accountantskosten 19.491 22.000  31.460 

Porti/telefoon/kantoor/abonnementen 143.198 126.000  141.989 

Reclame & voorlichting 85.950 105.000  106.482 

Externe adviseurs 84.196 35.000  37.552 

Vergaderkosten 10.119 8.000  9.246 

Kosten ICT 312.991 356.000  299.137 

Leerlingpas 11.154 9.000  7.671 

VSV 30.108  65.107 

Prestatiebox 437.398 527.000  433.614 

Lerarenbeurs 22.298 30.000  12.320 

Zij-instromer 13.562  6.450 

Zorg 217.628 365.000  203.425 

Lente- zomerschool 16.905 25.000  16.200 

Dudok-Bèta programma 39.386 38.000  38.823 

Maatschappelijke diensttijd 7.608

Diversen 11.666 16.000  5.776 

 1.494.519  1.689.000  1.443.753 

Onder de overige instellingslasten zijn verwerkt de kosten van het geldverkeer, medezeggenschapsraad, internationalisering en overige lasten.
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Honoraria accountant

De honoraria van de accountant over 2018 zijn als volgt:

1. controle van de jaarrekening 14.618

2. Overige controlewerkzaamheden 4.873

    (w.o. bekostigingscontrole)

3. Fiscale advisering

4. Niet controle-diensten

Honoraria accountant 19.491

2018 Begroting 2018 2017

EUR EUR EUR

4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen

4.4.3 Leermiddelen  142.540 136.000  119.236 

Tweede lijn / zorgteam 10.619 13.000  8.563 

Mediatheek 9.296 10.000  8.465 

Decanaat 7.553 9.000  9.603 

Doorberekende repro 50.000 40.000  40.557 

Lesmateriaal 650.084 558.000  537.870 

 727.552  630.000  605.058 

 870.092  766.000  724.293 

4.4.4 Dotatie overige 

voorzieningen

70.457 100.000  179.328 

 70.457  100.000  179.328 

4.4.5 Overige

Wervingskosten 24.153 15.000  27.507 

Kantinekosten 29.733 32.000  28.647 

Excursies / introductiekamp 158.505 96.000  113.334 

Ongevallenverzekering / EHBO 7.743 8.000  6.716 

Grip 25.152 14.000  2.035 

Suppletie 45  1.236 

Catering 41.825 38.000  46.936 

Vervoersprojecten 32.075 25.000  38.463 

Leermiddelen 127.719 152.000  91.420 

Administratiekantoor 5.990 4.000  4.961 

Onderhoud bagagekluizen 35.510 32.000  32.477 

GPC vertrouwenspersoon 945 4.000  3.375 

Juniorcollege 3.000  65 

Diversen (grote avond, sportevenementen ed) 22.327 42.000 28.438

 511.722  465.000  425.610 

Totaal overige instellingslasten  2.946.790  3.020.000  2.772.984 

De directe onderwijskosten, lesmateriaal, repro en excursiekosten zijn toegenomen. Niet ingezette prestatieboxgelden zijn gezet op de overlopende passiva. Er 

is minder externe inzet gebruikt bij ICT.
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De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in publieke en semi-publieke sector (WNT)

De WNT-verantwoording 2018

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan.

Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op de Verenging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Midden Nederland van toepassing 

zijnde regeling.

De klassenindeling is gebaseerd op de uitkomsten van de complexiteitsvragen die als volgt zijn vastgesteld.

Gemiddelde baten   4

Gemiddeld aantal leerlingen  2

Gewogen aantal onderwijssoorten 3

Totaal aantal complexiteitspunten 9

Het bezoldigingsmaximum is in 2018 berekend conform de WNT klassenindeling. Op grond van de criteria valt deze rechtspersoon in klasse D, daarmee 

bedraagt het bezoldigingsmaximum € 146.000. Het weergegeven individuele WNT-maximum is berekend naar rato van de omvang en de duur van het 

dienstverband. Het WNT-maximum bedraagt voor leden van het toezichthoudend orgaan 15% voor voorzitters en voor de overige leden 10% van het 

bezoldigingsmaximum naar rato van de duur van het dienstverband.

1. Bezoldiging topfunctionarissen 

Gegevens 2018  

bedragen x € 1 C. Koelewijn

Functiegegevens College van Bestuur

Aanvang en einde functievervulling in 2018 01.01 - 31.12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1

Dienstbetrekking? Ja

Bezoldiging  

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 121.962

Beloningen betaalbaar op termijn 17.466

Subtotaal 139.428

  

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 146.000

  

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag N.v.t. 

Totale bezoldiging 139.428

 

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t. 

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling N.v.t. 

 

Gegevens 2017  

Functiegegevens College van Bestuur

Aanvang en einde functievervulling in 2017 01.01 - 31.12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1

Dienstbetrekking? Ja

Bezoldiging  

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 118.119

Beloningen betaalbaar op termijn 16.290

Subtotaal 134.409

  

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 141.000

  

Totale bezoldiging 134.409
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1c. Toezichthoudende topfunctionarissen

bedragen x € 1 M. Krijgsheld D. van Rhee H. Kool

Functiegegevens Voorzitter Lid Lid

Aanvang en einde functievervulling in 2018 01/01 - 31/12 01/01 – 31/12 01/01 – 31/12

    

Bezoldiging    

Totale bezoldiging 875 1.050 750

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 21.900 14.600 14.600

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag N.v.t. N.v.t. N.v.t. 

  

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling N.v.t. N.v.t. N.v.t. 

Gegevens 2017    

bedragen x € 1

Functiegegevens Voorzitter Lid Lid

Aanvang en einde functievervulling in 2017 15/06 – 31/12 01/01 – 31/12 01/01 – 31/12

    

Bezoldiging    

Totale bezoldiging 350 1.000 500

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 11.418 14.100 14.100

bedragen x € 1 H. Buitenhuis J. Heinen P. Schonewille

Functiegegevens Lid Lid Lid

Aanvang en einde functievervulling in 2018 01/01 – 31/12 01/01 – 31/12 01/01 – 31/12

    

Bezoldiging    

Totale bezoldiging 750 625 500

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 14.600 14.600 14.600

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag N.v.t. N.v.t. N.v.t. 

  

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling N.v.t. N.v.t. N.v.t. 

Gegevens 2017    

bedragen x € 1

Functiegegevens Lid Lid Lid

Aanvang en einde functievervulling in 2017 01/01 – 31/12 01/01 – 31/12 20/06 – 31/12

    

Bezoldiging    

Totale bezoldiging 625 500 125

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 14.100 14.100 7.533

bedragen x € 1 P. Petersen C. van Renssen M. Wilcke- van der Linden

Functiegegevens Lid Lid Lid

Aanvang en einde functievervulling in 2018 01/01 – 31/12 05/06 – 31/12 [dd/mm – dd/mm]

    

Bezoldiging    

Totale bezoldiging 625 500  

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 14.600 8.400 14.600

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag N.v.t. N.v.t. N.v.t. 
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6 Financiële baten en lasten

2018 Begroting 2018 2017

EUR EUR EUR

6.1 Financiële	baten

6.1.1 Rentebaten 15,01 1.000 232

 15  1.000  232 

6.2 Financiële	lasten

6.2.1 Rentelasten 1.000 30

 -  1.000  30 

Saldo	financiële	baten	en	lasten  15  -  202 

Amersfoort, maart 2019

College van Bestuur

  

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling N.v.t. N.v.t. N.v.t. 

Gegevens 2017    

bedragen x € 1

Functiegegevens Lid Lid Lid

Aanvang en einde functievervulling in 2017 01/01 – 31/12 01/01– 14/06

    

Bezoldiging    

Totale bezoldiging 1.125  375

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 14.100  6.329
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Controleverklaring
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4.2 Bestemming van het exploitatiesaldo

 Het exploitatiesaldo over 2018 bedraagt volgens de exploitatierekening:

Rekening Rekening 

2018 2017

(x € 1.000) (x € 1.000)

-92 60

Onttrekking aan:

Reserve vereniging

Bestuursactiviteiten

Openbaar vervoer leerlingen -4 12

Reserve onderwijsvernieuwing

Afschrijving onderwijsplein 2e fase 3 3

Integraal 

huisvestingsplan

19 35

Reserve personeel 

Afvloeiingsregelingen personeel 72 98

Statutenwijziging 14

Werving directie 35

Peronele adviezen 8

Hierdoor wordt het nog te bestemmen resterende resultaat 

gewijzigd en komt daarmee op 55 207

Vooruitlopend op het besluit van College van Bestuur is dit resultaat ten 

gunste gebracht aan de reserve personeel 55 207

4.3 Gebeurtenissen na balansdatum

Na balansdatum hebben geen gebeurtenissen plaatsgevonden die betrekking hebben op het verslagjaar 2018.

 

5 Gegevens over de rechtpersoon

Bestuursnummer 40323

Naam instelling Ver. v Geref Voortgezet Onderwijs voor Midden Nederland

Adres Paladijnenweg 251

Postadres Postbus 401

Postcode / Plaats 3800 AK Amersfoort

Telefoon 033-4792900

E-mail info@guido.nl

Internetsite www.guido.nl

College van Bestuur C. Koelewijn

Telefoon 033-4792900

E-mail info@guido.nl

Brinnummer 00JT

Naam Ver v Geref Onderw v Midden Nederland

Sector VO
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Afkortingen en verklarende woordenlijst

ABP Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds

BBL Basisberoepsgerichte Leerweg

BHV Bedrijfshulpverlening

DUO Dienst Uitvoering Onderwijs

CAO Collectieve Arbeidsovereenkomst

CFA	Coördinatie	Financiële	Acties

CFI	Centrale	Financiën	Instellingen

CvB College van Bestuur

D&P Dienstverlening en Productie

EHBO Eerste Hulp bij Ongelukken

FTE Fulltime Equivalent

GPL Gemiddelde Personeelslast

I-AVO Individueel Algemeen Voortgezet Onderwijs

ICT Informatie en Communicatie Technologie

IHP Integraal Huisvestingsplan

IMOC Prijs Overheidsconsumptie netto materieel

KBL Kaderberoepsgerichte Leerweg

KPI Kritische Prestatie Indicator

LMT Locatie Management Team

LOB	Loopbaan	oriëntatie	en	-begeleiding

LVGS Landelijk Verband voor Gereformeerde 
Schoolverenigingen

LWOO Leerwegondersteunend Onderwijs

MARAP Managementrapportage

MR Medezeggenschapsraad

OC&W Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

OD Ondersteunende Dienst

OOP Onderwijs Ondersteunend Personeel

OP Onderwijs Personeel

OPP Ontwikkelingsperspectief

PDCA Plan Do Check Act

PM Professioneel Moment

PO Primair Onderwijs

RI&E Risico Inventarisatie & Evaluatie

ROC Regionaal Opleidingscentrum

RvT Raad van Toezicht

SOP	Schoolondersteuningsprofiel

SUM Standup Meeting

SWV Stichting Samenwerkingsverband

TL Theoretische Leerweg

VAVO Voortgezet Algemeen Volwassen Onderwijs

VMBO Voorbereidend Middelbaar Onderwijs

VO Voortgezet Onderwijs

V(S)O Voortgezet (Speciaal) Onderwijs

VVGO Vereniging voor Gereformeerd Onderwijs

VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs

WNT Wet normering topinkomens

WOZ Waardering Onroerende Zaken

WVV Werk Veilig en Verantwoord



GSG Guido

Postbus 401
3800 AK AMERSFOORT
Tel. (033) 479 29 00
e-mail: info@guido.nl

GSG Guido Locatie HAVO VWO

Paladijnenweg 251-253
3813 DH AMERSFOORT
Tel. (033) 479 29 00
e-mail: havovwo@guido.nl

GSG Guido Locatie VMBO

Arnhemseweg 65
3817 CB AMERSFOORT
Tel. (033) 479 29 00
e-mail: vmbo@guido.nl

GSG Guido Locatie Arnhem

Grensweg 2
6823 JH ARNHEM
Tel. (026) 442 30 38
e-mail: arnhem@guido.nl

www.guido.nl
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