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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
Dat 2021 een bijzonder jaar is geweest is zal niemand betwijfelen. Zo begon het vorige bestuursverslag ook. Dat zegt 
veel. Een jaar waarin de coronapandemie de inrichting en organisatie van ons onderwijs voortdurend heeft beïnvloed. 
Wat kunnen we trots zijn op collega’s die in openstellingen en lockdowns ons onderwijs fysiek of online gestalte gaven en 
zoveel mogelijk continuïteit creëerden. Natuurlijk zijn er nog steeds zorgen over de impact van de afgelopen twee jaren op 
onze leerlingen en ons personeel. Die zijn ook niet zomaar weg met een subsidie om achterstanden weg te werken. Er is 
bijzonder veel gevraagd van ons personeel waarbij ook hun gezondheid en veiligheid onder grote druk kwamen te staan.
Er mag dan ook zeker opnieuw grote waardering worden uitgesproken voor docenten en ondersteuners, maar ook voor 
onze leerlingen en hun ouders. We zijn blij met goede onderwijsresultaten, zonder al deze inzet en steun waren we niet 
zover gekomen.

In 2020 is onze pedagogische visie vastgesteld en in 2021 onze verdere onderwijskundige visie. De kern ervan wordt 
gevormd door hoe wij onze leerlingen zien: je bent een geliefd kind van God, met zorg door Hem gemaakt, een waardevol 
mens, voor God en voor de mensen om je heen. Je bent uniek, met je eigen talenten, drijfveren, eigenschappen en 
verantwoordelijkheden. Je bent door de genade van Jezus bevrijd van de zonde en ontvanger van nieuw leven. Vanuit dat 
kader willen we onze leerlingen ook vormen en leren. Met oog voor samen, voor resultaten en persoonsvorming.
Samen vormen deze stukken de basis voor het schoolplan dat vrijwel klaar is en begin 2022 een redactionele laatste slag 
krijgt. We hadden die slag liever eerder gemaakt, maar ook hier speelden de omstandigheden waarin we werkten een 
grote rol.
In voorgaande jaren beschreef ik hier de voortgang op de locaties. Nu verwijs ik naar de bijdragen van onze drie locaties. 
Ook dat is een prachtig resultaat van de doorgaande integrale samenwerking en ontwikkeling van directie en staf. Het is 
mooi om mee te maken hoe groot de betrokkenheid van directeuren en stafhoofden is in dit traject.
In de vacature voor directieur Locatie Havo Vwo heeft een benoeming plaatsgevonden, Per 1 februari 2022 komt mw. J. 
Compaan het team versterken.

Van onze vier gebouwen zijn er drie al 40 jaar of ouder. Voor de locatie VMBO in Amersfoort is het nieuwbouwtraject in 
volle gang. De tijdelijke huisvesting is gevonden en op de valreep van 2021 is daar het contract voor getekend. Verrassend 
goed nieuws is er ook te melden uit Arnhem. De gemeente heeft ruimte gemaakt in de begrotingsnota om het huidige 
gebouw te vervangen. Daarmee zijn de plannen daar in een stroomversnelling gekomen, waar we uitermate blij mee zijn.

We	zijn	blij	met	het	financiële	resultaat	mee	als	gevolg	van	de	ontvangen	subsidie	Nationaal	Programma	Onderwijs	
(NPO) van het kalenderjaar 2021. De genomen beheersmaatregelen zijn door de verschillende locaties uitgewerkt en 
uitgevoerd. Mede hierdoor hebben we het jaar goed af kunnen sluiten. Ook de toegekende subsidies hebben ons extra 
mogelijkheden gegeven.

Ondanks het bijzondere karakter van 2021 en het beroep op ons aanpassingsvermogen hebben we niet stilgestaan  in 
onze ontwikkeling. Zo zijn er verschillende activiteiten gestart die in de nabije toekomst hun vervolg krijgen. In lijn met het 
project MDT* wordt er gewerkt aan een programma rond het thema burgerschap. Op de verschillende locaties is er werk 
gemaakt van keuzemodules voor leerlingen of kan er gewerkt worden in andere groepssamenstellingen in een band in 
het rooster. Voor de doorgaande ontwikkelingen op het gebied van personeelsbeleid en onderwijskwaliteit verwijs ik naar 
de bijdragen van de locaties en P&O.

We zijn overtuigd van ons bestaansrecht in de regio’s waarin wij werken en willen daar in werving en invulling van ons 
onderwijs aan blijven werken. Dat alles kunnen we niet zonder de onmisbare steun van onze God.

Kees Koelewijn
Voorzitter College van Bestuur 
Februari 2022
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In dit verslag gaan we in op ons werk in 2021. Onze activiteiten 
stonden in het kader van het Schoolplan 2019–2022, dat 
eerder is vastgesteld en in gang gezet. Aan de plannen die 
daarin staan beschreven is gewerkt vanuit de locatieplannen 
van de drie scholen.e, Missie en Identiteit 

Bestuursverslag1
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1.1 Visie
We zien Guido als een school waar we inzicht en kennis krijgen en doorgeven, we van en met elkaar leren en we met 
vallen en opstaan op weg zijn naar een leven met God. 
We staan als school midden in een samenleving die snel verandert, waarin veel diversiteit voorkomt en waarin veel 
mensen geen band met God ervaren 
We zien jou als een geliefd kind van God, met zorg door Hem gemaakt, een waardevol mens, voor God en voor de 
mensen om je heen, een uniek persoon, met je eigen talenten, drijfveren, eigenschappen en verantwoordelijkheden. Als 
iemand die door de genade van Jezus bevrijd mag zijn van de zonde en ontvanger van nieuw leven 

We willen je leren verwonderd om te gaan met God en zijn schepping, te genieten van en met elkaar, 
verantwoordelijkheid op je te kunnen, willen en durven nemen, voor jezelf en voor de ander en hoopvol te zijn als je te 
maken krijgt met vervelende situaties of gevoelens en vergevingsgezind te zijn 

We spannen ons ervoor in om inspirerende voorbeelden te zijn in het volgen van Jezus, jou een veilige plek te bieden en 
verbinding met je te hebben. Niet alleen te kijken naar wat je kunt maar ook naar wat je met je kwaliteiten doet, jou uit te 
dagen en te helpen in de ruimte die je krijgt om verantwoorde keuzes te maken. 

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 bijna 1750 leerlingen en ongeveer 200 medewerkers. GSG Guido hecht veel 
waarde aan goede contacten en samenwerking met de ouders.
Het onderwijs wordt gegeven op drie locaties: twee in Amersfoort en één in Arnhem.
De school biedt de volgende reguliere vormen van voortgezet onderwijs: vmbo, havo en vwo (inclusief de mogelijkheid 
een Gymnasiumdiploma te halen). De locatie VMBO kent de volgende leerwegen: Basisberoepsgerichte,
Kaderberoepsgerichte en Theoretische Leerweg (BBL, KBL en TL). In de onderbouw van havo en vwo zijn speciale groepen 
voor i-AVO (meer Individueel Algemeen Voortgezet Onderwijs, voor leerlingen die gebaat zijn bij kleine klassen en meer 
structuur) en VWO+ (een plusklas voor vwo-leerlingen die extra uitdaging aan willen gaan).

Toelatingsbeleid leerlingen
Met alle ouders die voor het eerst een kind aanmelden bij onze school zijn kennismakingsgesprekken gevoerd in 2020. 
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. We vragen 
ouders om in te stemmen met het identiteitsdocument, de inhoud ervan te onderschrijven. Voor onze school in Arnhem 
geldt aanvullend dat ook toelating mogelijk is voor leerlingen die met hun ouders het identiteitsdocument respecteren en 
willen participeren in alle activiteiten vanuit onze identiteit.

1.2 Juridische structuur en organisatiestructuur
De drie 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.
De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de locatiedirecteuren zijn vastgelegd in het directiestatuut. Er zijn 
tien teamleiders (vier op de locatie VMBO en vier op locatie Havo Vwo, ondersteund door twee assistent teamleiders), en 
twee in Arnhem.
Dhr. C. Koelewijn vormt het College van Bestuur. De directie per einde 2021:
Dhr. A Boes (locatie Havo Vwo) vertrok per 1 september), tot begin 2022 gold een interne interim situatie.
Dhr. T.R.M. Trouwborst (locatie Vmbo)
Mw. J. van Drieënhuizen-Kok (locatie Arnhem) _
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1.3 Gevoerde beleid op locaties
NPO
Het nationaal Programma Onderwijs voorzag in extra bekostiging om achterstanden aan te kunnen pakken die 
ontstonden door lockdownperiodes, hybride onderwijsweken en toegenomen ziekteverzuim gerelateerd aan corona.
Alle locaties hebben een uitvoerige schoolscan gemaakt die, met eerdere peilingen en monitoring, de basis vormde voor 
het te voeren beleid in het kader van het nationaal Programma Onderwijs.
Uit de scans, maar ook uit eerdere enquêtes onder personeel, leerlingen en ouders, kwam naar voren dat er wel 
sprake was van enige cognitieve achterstand. Wat ons meer zorgen baarde, was de scan opbrengst met betrekking tot 
het sociaal-emotioneel domein. Veel leerlingen hebben eenzaamheid en zelfs grotere psychische moeite ervaren in 
lockdownperiodes.
Naast de aanpak van de cognitieve achterstanden hebben we dan ook willen investeren in samenbindende activiteiten 
en versterkt mentoraat, zodat er meer en intensiever contact plaats kon vinden. Daarnaast is er gewerkt met kleinere 
klassen en bijles/ondersteuning voor vakinhoud en huiswerkbegeleiding 
Zoals hierboven al aangegeven hebben we gedurende het schooljaar al gemonitord onder leerlingen, personeel en 
ouders. De inspectie heeft op alle locaties onze ‘corona’ aanpak onderzocht en daarover een zeer positief oordeel 
gegeven. 
De MR is steeds nauw betrokken geweest in opzet en aanpak en heeft ook ingestemd met de gepresenteerde plannen
Als we kijken naar behaald resultaat, moeten we constateren dat het aanpakken van leerachterstanden goed lukt, met 
daarbij wel de kanttekening dat er soms wel geld is om ondersteuning te bieden, maar vanwege een groot lerarentekort 
geen mensen gevonden kunnen worden. Er is vooral gewerkt met uitbreiding van formatie van eigen personeel. Er is 
vrijwel geen inzet van personeel dat niet in loondienst is.
Wat ons ook nu nog zorgen baart is het welbevinden van leerlingen. Het is een uitdaging om antwoord te bieden op 
motivatieproblematiek, norming en storming en de toegenomen aantallen leerlingen die extra zorg nodig hebben. We 
verwachten dat dit meer tijd nodig heeft en zijn daarom blij dat de NPO-gelden over langere tijd ingezet mogen worden.

Passend onderwijs
Naast de LWOO-middelen (Opting-Out) ontvangt de GSG Guido ondersteuningsmiddelen van het samenwerkingsverband 
V(S)O Passend Onderwijs Arnhem en het samenwerkingsverband V(S)O Eemland Amersfoort voor passend onderwijs.
Respectievelijk € 23.430 en € 456.828 in 2021.
Deze middelen worden ‘geoormerkt’ ingezet ten behoeve van de noodzakelijke zorg voor leerlingen die extra zorg en 
ondersteuning nodig hebben om zo het onderwijs te kunnen blijven volgen en uitstroom tegen te gaan.
De ondersteuning kan nodig zijn vanwege een verstandelijke beperking of een chronische ziekte. Maar ook voor 
leerlingen met een gedrags- ontwikkel -of leerstoornis is passend onderwijs natuurlijk erg belangrijk. Dit geldt ook voor 
leerlingen met psychiatrische problemen. Soms is het bij de start op school al duidelijk dat er extra ondersteuning 
nodig is, soms blijkt dat pas later. Vanuit onze zorgplicht en het ondersteuningsplan bieden wij alle leerlingen een 
passende	onderwijsplek	op	een	school	aan.	De	inhoudelijke	verantwoording	wordt	gedaan	naar	het	betreffende	
samenwerkingsverband.

Toetsing en examinering
GSG Guido werkt met een beproefd protocol voor overgang en voor examinering. Daarin werken leerlingadministratie, 
beheerder leerlingvolgsysteem, examensecretarissen en directies samen. Jaarlijks worden de processen geëvalueerd. 
Zowel programma’s van toetsing en weging (onderbouw) als ook de programma’s van toetsing en afsluiting (bovenbouw) 
worden door beheerder leerlingvolgsysteem, teamleiders en examensecretarissen nauwlettend gemonitord. Inhoudelijk 
worden de programma’s door vaksecties samengesteld en bijgehouden. Onze kleine vestiging in Arnhem met vaak 
eenmanssecties zoekt de borging doorgaans in overleg met secties van de andere vestigingen in Amersfoort. Ook door de 
examensecretarissen van de drie vestigingen vindt regelmatig overleg plaats.

1.3.1 Locatie VMBO 

Algemeen
Hoewel we anders gehoopt hadden heeft ook het jaar 2021 in het teken gestaan van de coronapandemie. Vanaf 
december 2020 gingen we voor de tweede keer over op onlineonderwijs met uitzondering van de examenkandidaten. 
Geleidelijk ging het onderwijs weer open, waarbij we gebruik maakten van de mogelijkheden om hybride te werken. Zo 
was het mogelijk dat leerlingen deels op school en deels thuis de lessen volgden. In december 2021 volgde een derde 
lockdown.

_
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Het afgelopen jaar is er vanuit het locatieplan locatie VMBO gewerkt aan de volgende drie thema’s: 
1) professionalisering en ontwikkeling van medewerkers;
2) onderwijskwaliteit;
3) praktijkgericht onderwijs.

Ontwikkeling en professionalisering van medewerkers  
Het afgelopen jaar zijn er mooie resultaten geboekt rondom de professionalisering en ontwikkelingen van medewerkers. 
Er is vervolg gegeven aan het scholingstraject waarvan activerende didactiek, feedback geven en interactief werken 
de basis vormt. Ook staat collegiale consultatie en visitatie, waarbij de instrumenten DOT en BOOT worden gebruikt 
nadrukkelijk op de agenda. De scholing heeft eraan bijgedragen dat medewerkers lessen hebben ontwikkeld en gegeven 
waar leerlingen tot actief leren worden aangezet en feedback krijgen over hun leerproces. Tijdens de lesbezoeken die 
LMT-leden doen zien wij deze resultaten terug. 

In 2021 hebben wij last gehad van de krapte op de arbeidsmarkt. Dit komt voort uit de extra handen voor de klas die 
mogelijk zijn gemaakt vanwege de NPO-subsidie. Er zijn een aantal tijdelijke medewerkers gestart en door covid-19 
gerelateerde situaties was er meer lesuitval was dan gewenst. Samen met P&O werken we aan meer preventie rond 
ziekte en werving van personeel in de huidige arbeidsmarkt. Daarnaast hebben wij ingestoken op het behalen van een 
onderwijsbevoegdheid, wat ervoor gezorgd heeft dat er dit jaar weer een aantal collega’s hun bevoegdheid hebben 
gehaald. . 

Onderwijskwaliteit
De drie indicatoren, te weten onderwijspositie, doorstroomsnelheid in de onderbouw en het bovenbouwsucces vallen 
onder het basisarrangement van de inspectie. Daar zijn wij blij mee, maar tegelijkertijd blijven wij insteken op het 
verbeteren van ons onderwijs en sturen om kwaliteitsverbetering rondom toetsing, PTA’s en PTW’s, examenreglement 
en toets beleid. Deze zaken hebben een plek hebben in de teamplannen en worden door diverse werkgroepen vorm en 
inhoud gegeven. De vaksecties hebben gewerkt aan een vaksectieplan, analyse van examenresultaten, toets beleid en het 
ontwikkelen van interactieve lessen. 

Sterk en beroepsgericht onderwijs
Als VMBO bieden wij praktisch onderwijs. Hierbij hebben wij verbinding met bedrijven en instellingen uit de regio 
Amersfoort en participeren in diverse netwerken. Het onderwijs is constant in ontwikkeling. Zo is er dit jaar een start 
gemaakt met het praktischer maken van het Pijleronderwijs, zo zijn er diverse MDT-projecten vormgegeven en zoeken we 
naar nieuwe opdrachten die aansluiten bij de toekomst en in ons nieuwe schoolgebouw een plek krijgen. 
De	nieuwbouwplannen	van	het	vmbo	zijn	vergevorderd.		Het	definitief	ontwerp	is	klaar,	het	aanbestedingstraject	loopt	
en halverwege 2022 gaat de schop de grond in. Medio zomer 2022 staat er een verhuizing op stapel naar een tijdelijke 
locatie. Hier krijgen onze leerlingen onderwijs in de tijd dat het huidige gebouw gesloopt wordt en het nieuwe gebouw 
verrijst.	Mooie	ontwikkelingen	waarbij	er	flexibiliteit	van	medewerkers	en	leerlingen	wordt	gevraagd,	maar	ook	mooie	
kansen liggen om ons onderwijs toekomstbestendig te houden. 
Binnen het samenwerkingsverband Eem en Vallei stemmen wij kennis en kunde op het gebied van ondersteuning en 
hebben wij de PM-structuur ingebed in onze school.  

Vooruitblik 
Met dankbaarheid kijken wij terug op het jaar 2021. Er is door de medewerkers hard gewerkt aan ons onderwijs waarbij 
vanwege de coronapandemie er veel gevraagd is van de medewerkers, leerlingen en ouders. Tegelijkertijd zien wij 
nog voldoende zaken waar wij de schouders onder gaan zetten. Zo staan het komende jaar de volgende zaken op het 
programma:	de	(tijdelijke)	huisvesting,	het	gebruik	van	ICT	in	ons	onderwijs,	effectueren	ondersteuningsteam	en	gaan	we	
verder met het professionaliseren van onze medewerkers. 

1.3.2 Locatie Arnhem

Algemeen
Ook in 2021 heeft het onderwijs op onze locatie in het teken gestaan van de coronapandemie. Vanaf december 2020 
gingen we als locatie voor de tweede keer over op onlineonderwijs met uitzondering van de examenkandidaten. 
Geleidelijk ging het onderwijs weer open, waarbij we gebruik maakten van de mogelijkheden om hybride te werken.  _
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Zo was het mogelijk dat leerlingen deels op school en deels thuis de lessen volgden. In december 2021 volgde een derde 
lockdown.
De overheid kwam met een zeer groot ondersteuningspakket (Nationaal Programma Onderwijs) om de leervertragingen 
zoveel	als	mogelijk	op	te	heffen.	Gezamenlijk	met	de	andere	locaties	is	in	kaart	gebracht	welke	knelpunten	urgent	waren	
en is voor onze locatie een plan gemaakt om deze knelpunten op lossen. In 2021 hebben we daarbij onder andere 
gewerkt aan extra aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling van leerlingen in klassen, achterstanden op het 
gebied van lezen en rekenen en extra begeleiding in de klas. Gestreefd is om de NPO middelen zo veel mogelijk aan te 
laten sluiten bij de implementatie van de onderwijskundige visie op de locatie om daarmee structurele verbetering van 
het onderwijs te realiseren. 
Met de subsidie ‘Inhaal en ondersteuningsprogramma’s’ hebben we individuele trajecten ingericht voor ruim 20 leerlingen 
met grote achterstanden, die werden begeleid door een onderwijsassistent of remedial teacher. Door de subsidie ‘Extra 
handen voor de klas’ kunnen wij een extra pedagogisch medewerker inzetten op onze locatie.

Leerlingen
In augustus 2021 mochten we 47 nieuwe leerlingen welkom heten. Dat is ongeveer gelijk aan het vorige jaar en 
conform onze prognose. Er zijn meer leerlingen uit Arnhem die onze school vinden als kleinschalige school met een 
goede zorgstructuur. Het aantal leerlingen uit de regio, zoals Apeldoorn en Zutphen neemt af. We zijn daarom blij 
met de gekozen koers van een open toelatingsbeleid waarbij we in Arnhem op onze kernwaarden geloof, relatie en 
verantwoordelijkheid nadrukkelijk herkenbaar zijn als christelijke school.
In 2021 deden 47 vmbo- en havoleerlingen examen. Het NRC volgde een aantal van onze examenleerlingen tijdens 
het schooljaar en publiceerde er een aantal artikelen over. Dat gaf een mooi inkijkje in het leven van een leerling in 
coronatijd.  Mede door de aanvullende examenregels van de overheid slaagden al onze leerlingen voor het examen. We 
vierden dat door alle leerlingen met een limousine naar school te laten komen en daar in kleine groepen het diploma uit 
te reiken. Een feestelijke dag!
Wij zijn een school met veel aandacht voor leerlingen. Ongeveer 20 á 30 leerlingen kregen daarin extra ondersteuning, 
zoals coaching, aanbod op het gebied van planning en werkhouding en een stilteruimte om in rust te kunnen werken.

Onderwijs en zorg
In 2021 zijn we gestart met de uitwerking van onze visie op onderwijs binnen onze locatie. Belangrijke onderwerpen 
daarin zijn de ontwikkeling van het burgerschapsonderwijs en het toetsbeleid. Voor het burgerschapsonderwijs 
ontwikkelen we de leerlijn ‘Bezield burgerschap’’ waarin de vakken godsdienst, maatschappijleer, geschiedenis en 
aardrijkskunde samenwerken. Onze maatschappelijke Diensttijd is onderdeel van deze leerlijn en wordt daardoor meer 
verankerd in ons curriculum. Rond toetsbeleid werken we aan een meer formatieve benadering waarin het leren centraal 
staat en niet de cijfers. 
Samen met VSO Mariëndael werken we aan de mogelijkheden om op onze school meer leerlingen met een zorgbehoefte 
een plek te bieden. Het aantal ‘symbiose-leerlingen’ op onze locatie groeide van 5 naar 13 leerlingen in 2021-2022. Dit 
betekent veel voor docenten en mentoren. Op de studiedagen voor personeel werken we aan meer deskundigheid 
met begeleiding van externe partners. Van de gemeente Arnhem hebben we een subsidie ontvangen om een 
schoolmaatschappelijk werker aan te stellen die kan bouwen aan de relatie tussen school en thuis.

Personeel
In 2021 hebben we helaas te kampen met het vertrek van een aantal senior docenten en langdurig ziekteverlof/ 
zwangerschapsverlof. Zo goed als mogelijk is geprobeerd dit op te vangen. Door de krapte op de arbeidsmarkt is het 
moeilijk goed personeel te werven. Dat betekent dat er in 2021-2022 veel tijdelijke medewerkers zijn gestart en er meer 
lesuitval was dan gewenst. Samen met P&O werken we aan meer preventie rond ziekte en werving van personeel in de 
huidige arbeidsmarkt. 
Op de locatie Arnhem wordt gewerkt in kleine teams rond leerlingen en in vakclusters. Daarnaast zijn er tijdelijke 
projectteams rond bijvoorbeeld toetsbeleid en de organisatie van de ontmoetingsdag. Er zijn 2 teamleiders die zelf ook 
lessen verzorgen. Samen met de locatiedirecteur en de managementassistent vormen zij het locatiemanagement (LMT). 
Het LMT komt twee wekelijks bij elkaar. 

Huisvesting
In 2021 hebben wij van de gemeente groen licht gekregen voor vervangende huisvesting. _
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De gemeente Arnhem heeft hiervoor 7 miljoen euro gereserveerd. Een hele belangrijke mijlpaal! Met begeleiding van 
ICS is in 2021 een plan van eisen opgesteld dat gebruikt gaat worden voor de selectie van architecten en een voorlopig 
ontwerp in 2022.

Arnhem Oost aanpak
Guido Arnhem is gelegen in de Geitenkamp, een wijk met veel sociale problematiek. Samen met de gemeente Arnhem, 
een aantal scholen en welzijnsorganisaties werken we mee aan een gezamenlijke aanpak om kansengelijkheid te 
realiseren. Onze maatschappelijke diensttijd is daarin een belangrijk vliegwiel omdat we door inzet van onze leerlingen 
een bijdrage leveren aan een aantal maatschappelijke initiatieven binnen de wijk en de gemeente Arnhem. Door covid-19 
was het moeilijk om goede werkplekken te vinden voor leerlingen. Door corona was het moeilijk om goede werkplekken 
te vinden voor leerlingen. Uiteindelijk hebben in 2021 50 leerlingen een maatschappelijke stage gelopen. Voor dit werk 
ontvangen wij een subsidie van ZonMW.

Vooruitblik
We	kijken	er	naar	uit	om	onze	plek	in	Arnhem	verder	te	ontwikkelen	door	een	stevig	eigen	profiel	waarin	leerlingen	méér	
leren dan de vakken en volop ruimte krijgen zichzelf te ontwikkelen als mens en een bijdrage te gaan leveren aan onze 
samenleving.	We	verheugen	ons	om	dat	profiel	in	de	nabije	toekomst	zichtbaar	te	maken	in	een	uitnodigend	gebouw	dat	
ook door andere partners in de wijk gebruikt kan worden. 

1.3.3 Locatie Havo Vwo 

Algemeen
Het jaar begon met een lockdown en eindigde met een lockdown en het centrale woord in dit jaar was: covid-19. 
Afhankelijk van de mogelijkheden die er waren zijn we in verschillende perioden geswitcht tussen fysiek onderwijs, 
hybride	onderwijs	en	online	onderwijs.	Die	omschakeling	vroeg	veel	organisatie	en	daarmee	veel	flexibiliteit	van	
leerlingen en medewerkers.  Voor sommige leerlingen was deze periode zo zwaar dat extra ondersteuning noodzakelijk 
was. Met behulp van subsidies konden deze leerlingen extra ondersteuning krijgen.
Covid-19 heeft een grote impact gehad op het onderwijs. Veel activiteiten, zoals excursies, vieringen en projecten zijn 
evenals vorig schooljaar niet doorgegaan of in zeer beperkte mate. Eén actie die wel heel succesvol is doorgegaan is de 
actie met en voor Verre Naasten. Leerlingen van klas 1 en 2 hebben met deze actie meer dan €50.000,- op gehaald ten 
behoeve van onderwijsprojecten in Oeganda. 
We hebben door middel van nieuwsbrieven ouders en leerlingen via de ouderapp regelmatig op de hoogte gesteld van de 
organisatie van de lessen. 
Bemoedigend is de feedback die we van de inspectie kregen na een onderzoek op onze locatie. Ze waren tevreden over 
de wijze waarop we zicht hadden op de leerlingen en welke ondersteuning we konden bieden.  

Leerlingen
De locatie heeft bij aanvang van het seizoen 2021-2022 1065 leerlingen. Dat zijn er 60 meer dan een jaar eerder. Deze 
groei wordt enerzijds veroorzaakt door meer aanmeldingen (231 t.o.v. een prognose van 210). En anderzijds doordat er 
meer leerlingen zijn gedoubleerd. Er zijn extra klassen gevormd in hv2 en h4.  
De overheid heeft geld (NPO gelden) beschikbaar gesteld om achterstanden bij de leerlingen aan te pakken. Er is een 
plan inclusief begroting opgesteld. Deze gelden worden vooral gebruikt om collega’s extra uren te geven voor mentoraat, 
ondersteuning en voor de inzet van onderwijsassistenten. Deze onderwijsassistenten worden onder andere ingezet bij 
het Leerwerklokaal. Leerlingen krijgen de mogelijkheid om na schooltijd op school aan het werk te gaan. Ook worden 
twee klassen (hv2d en h4e) volledig bekostigd uit deze gelden.
We hebben gezien dat er leerlingen zijn die ondanks coronatijd de veerkracht hebben om zo goed als het kan het 
onderwijs te volgen. We zien ook dat er leerlingen zijn die volledig zijn afgehaakt en waarbij ondersteuning echt 
noodzakelijk is om ze verder te helpen. 
Het	centraal	examen	is	doorgegaan,	maar	wel	met	aanpassingen.	Leerlingen	kregen	de	mogelijkheid	om	na	het	afleggen	
van het volledige eindexamen het eindresultaat van één niet-kernvak weg te strepen. Ook kregen ze de mogelijkheid 
om de examens te spreiden over meerdere tijdvakken. Het resultaat was dat 90% van de Havo-leerlingen en 95% van de 
VWO-leerlingen is geslaagd. Ook dit jaar ging de diploma-uitreiking met een drive through.   _
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De werving van nieuwe leerlingen is dit jaar een online gebeurtenis geweest.  Ouders en nieuwe leerlingen konden op 
de open dag kleine online lessen volgen, een interactieve rondleiding krijgen, kijken naar een talkshow en online vragen 
stellen. Ook de voorlichtingsavonden met workshops waren digitaal te volgen.

Onderwijs en zorg
Op de locatie is gewerkt met een jaarplan.
Het traject te komen tot een schoolbrede pedagogische en onderwijskundige visie is afgerond. Deze zijn nu vastgesteld. 
We werken aan duurzaam onderwijs, waarbij leerlingen ruimte ervaren door een gedeelte van hun schooltijd zelf in te 
vullen, door middel van zelf leren, plannen en ontwikkelen. 
De volgende plannen zijn in ontwikkeling, waarbij aangemerkt dat het ene plan verder is uitgewerkt tot praktische 
invulling dan het andere plan.
•  Werken aan een HAVO 6 route in samenwerking met het VMBO. 

Leerlingen de  mogelijkheid geven om op te stromen. In ontwikkeling.
• Band in het rooster in VWO 4. 

Meer autonomie voor de leerlingen. In uitvoering
• Lat 2.0 in klas 1 en 2

Ook	hier	werken	aan	meer	autonomie	voor	de	leerlingen	en	werken	aan	executieve	functies	en	reflectie.	In	uitvoering.
•  Uitdagend VWO: 

• Participeren in het programma U-talent. Dit is een samenwerkingsverband met de Universiteit van Utrecht. 
In uitvoering. 

• mogelijkheid voor vervroegd examen
• mogelijkheid voor extra vak
• aanbieden van Cambridge Engels

• Maatschappelijke diensttijd Havo 3. In uitvoering. 

De locatie maakt gebruik van TLV gelden vanuit het Samenwerkingsverband om leerlingen extra ondersteuning te geven 
en te voorkomen dat deze leerlingen naar het VSO gaan. 
Er is een plan gemaakt om de NPO gelden doelmatig in te zetten.

Personeel
Bij aanvang van de cursus 2021-2022 zijn er 14 nieuwe docenten in dienst gekomen. Oorzaak hiervan was de 
groei van het leerlingenaantal en de subsidie vanuit de NPO gelden die vooral voor personeel is ingezet. Deze nieuwe 
docenten worden begeleid door docentcoaches.
De directeur heeft per 1 oktober afscheid genomen. Een nieuwe directeur start op 1 februari 2022.
Tijdens de interimsituatie hebben de teamleiders met ondersteuning van enkele docenten het werk van de 
directeur op zich genomen.   
Veel docenten hebben zelf met covid-19 te maken gehad. Meestal bleef het beperkt tot milde klachten, maar een enkeling 
bleef klachten houden, waardoor ze niet of beperkt inzetbaar waren. Coronatijd heeft op sommige docenten een zware 
wissel getrokken, zodat ze langdurig zijn uitgevallen. 
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Regio
Vanuit het samenwerkingsverband Eemland worden middelen ter beschikking gesteld om leerlingen extra te 
ondersteunen. Daarover leggen we jaarlijks verantwoording af. De locatie is vertegenwoordigd in de Amersfoortse 
Contactraad, daarin worden afspraken gemaakt over de PR, preventie en het fungeert ook als orgaan richting contact met 
de gemeente. Tijdens MDT lopen leerlingen van Havo 3 stage bij diverse maatschappelijke instellingen in de regio..

1.3.4 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 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).

Wat is er gerealiseerd in 2021?
De locatieplannen voldoen aan de gestelde eisen. In 2021 is gewerkt met de locatie maraps volgens de PDCA-cyclus. Het 
kwaliteitsbeleid heeft hiermee een stap voorwaarts gemaakt.

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 2021 eenmaal beroep gedaan op de externe klachtencommissie.
Daarbij is de school in het gelijk gesteld, maar kreeg op een van de punten een verbeteradvies. Dat is opgepakt door de 
schoolleiding.

HRM-beleid

Inzet personeel en mobiliteit
2021 stond voor Guido in het teken van een optimalisatie van de inzet van personeel (voor wat betreft lessen en taken). 
Vooral de eerste helft van het kalenderjaar is intensief gewerkt aan het inzetten van personeel op zo’n manier dat lessen, 
mentoraat en als derde element taken werden verdeeld op een manier dat de beschikbare middelen optimaal werden 
ingezet. Hierin is de personele mobiliteit en het werken op meerdere locaties als thema verder uitgewerkt, inclusief 
de daarbij behorende faciliteiten. Met behulp van een korte vragenlijst is geïnventariseerd hoe dit door de betrokken 
collega’s is ervaren en wat nodig is om dit op een goede manier vanuit de school te faciliteren.

Aandacht voor verzuim en re-integratie
Waar 2020 in het teken stond van de (gedeeltelijke) sluiting van de school en het overgaan op online lessen, is 2021 het 
jaar gebleken van het toenemende ziekteverzuim. In sommige gevallen was dit direct te wijten aan Covid-19, maar even 
zo vaak was dit indirect de oorzaak van verminderde belastbaarheid en uitval van personeel. Dit heeft veel gevraagd (en 
blijft aandacht vragen) van betrokken partijen, zoals de leidinggevende, de bedrijfsarts en de afdeling P&O. Hierbij wordt 
de school ondersteund door Robidus, onze partner as het gaat om wet- en regelgeving ten aanzien van sociale zekerheid. 
Voor de toekomst blijft de duurzame inzetbaarheid van personeel een aandachtspunt.
Daarmee is de ruimte om te werken aan de ontwikkeldoelen die betrekking hebben om de langere termijn 
kleiner geworden. Voor die medewerkers die het lesgeven combineren met het volgen van een opleiding om een 
onderwijsbevoegdheid te halen legden de beperkingen een extra druk.

_
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op: onderwijzend personeel

oop: onderwijs ondersteunend personeel

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 2021? 
• Op alle locaties is gewerkt aan de kwaliteitscriteria die door de inspectie worden gehanteerd. Vooral aan borging van

de kwaliteit van de toetsen is aandacht gegeven. Ten gevolge van het laatste inspectiebezoek wordt het
• kwaliteitsbeleid verder uitgebouwd en aangescherpt. Naast de werkoverleg structuur van CvB, directie en stafhoofden,

wordt er gewerkt aan het system van jaarringen waarin duidelijk is wat van wie wordt verwacht qua rapportages. De
maraps en locatieplannen van de locaties zijn volgens een nieuw PDCA-format vormgegeven. 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.
• Elke maand is er een DO-plus met de stafhoofden en een regulier DO.

• De documenten die gevolgd worden in de werkoverleggen worden besproken volgens PDCA-principe. Er is daarnaast
voldoende ruimte voor andere zaken die ter tafel komen.

• 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 en van de Beoordelings- en
Ontwikkelingstool 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.

• 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.

• 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.
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1.3.5 Aantallen leerlingen 

2017 2018 2019 2020* 2021 2022 2023 2024
HV 1156 1041 1008 1014 1067 (1045) 1071 1068 1065

Vmbo  417 494 533 517    500 (  509) 499 487 493

Arnhem 217 227 227 197    191 (  187) 182 186 189

Totaal 1790 1762 1768 1728 1758 (1741) 1752 1741 1747

Waarvan:
LWOO 218 175 212 194 190      (190) 190 190 190

VAVO 18 18 18 6      6          (6) 6 6 6

Totaal excl. VAVO 1779 1744 1750 1728 1752 (1735) 1746 1735 1741

* tussen haakjes prognose

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.nl.
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1.4. Financiële beschouwing
1.4.1 Algemeen

Bij de Guido wordt via de PDCA 
cyclus gewerkt met begrotingen 
(incl. meerjarenbegrotingen, 
liquiditeitsbegroting, 
investeringsbegroting), 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 2021 is conform de 
richtlijn RJ660 onderwijsinstellingen 
opgezet.

_
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1.4.1. 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 2021 van kracht waren.

a. Een sluitende exploitatie
De begroting voor 2021 gaat uit van een exploitatieoverschot van € 565.018. Uit de jaarrekening blijkt dat er een resultaat
van € 1.473.504 gerealiseerd is.
Het	effect	van	de	in	het	verslagjaar	ontvangen,	maar	nog	niet	ingezette	subsidie	Nationaal	Programma	Onderwijs,	hierin
is 728.620. Dit is als bestemmingsreserve opgenomen bij het eigen vermogen.
De loonkosten stonden in het kalenderjaar 2021 weer onder druk door moeilijk vervulbare vacatures en daardoor
de inzet via detacheringsbureaus en het in mindere mate kunnen anticiperen op daling van leerlingenaantallen in de
onderbouw.
De ophoging van de GPL was niet voldoende om de loonkostenstijging in het kalenderjaar 2021 te compenseren.
Opnieuw is bij het opstellen van de begroting 2022 en de jaarrekening 2021 is gebleken dat de materiële bekostiging
onvoldoende is voor het onderhoud aan de schoolgebouwen, vervanging van schoolmeubilair, aanschaf van computers
en digitale leermiddelen. Uit de jaarrekening 2021 blijkt wederom dat ook de materiële subsidie de budgetten
schoonmaak en energiekosten onder druk zet en niet toereikend blijkt te zijn.

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 
€ 198.938 (begroot 2021: € 150.000). 

Het gemiddelde verzuimpercentage over 2021 was 4,80% (2020: 3,37% en 2019 3,61%) Aan het einde van het jaar 2021 
was het verzuimpercentage 7,83%. De impact van COVID-19 is van invloed op het verzuimpercentage. 

De categorieën ‘kort’ en ‘lang verzuim’ vormden de grootste in het totale verzuimpercentage. 

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 € 2 miljoen in 2021.
Het halen van de doelstelling is mogelijk door terughoudendheid in het inzetten en benutten van doelsubsidies, zoals
de ontvangen subsidies Nationaal Programma Onderwijs, doorstroomprogramma po-vo en twee projecten in Arnhem
(Symbiose en Gelijke kansen). Ook de begrote dotatie aan het reservefonds personeel en nieuwbouw VMBO en Arnhem
de en terughoudendheid in investeringen en planmatig onderhoud hebben invloed op de stijging van de liquiditeit.

In het verslagjaar 2021 is de liquiditeit t.o.v. het vorige kalenderjaar gestegen naar 3.712.885. 
De volgende opmerkingen zijn hierop van toepassing. 

1. Met ingang van het kalenderjaar 2020 is begonnen met een dotatie aan de reserve Nieuwbouw VMBO. De reserve
nieuwbouw VMBO is op 31.12.2021 € 500.000

Inzet van de reserve nieuwbouw VMBO zal in het kalenderjaar 2023 plaatsvinden.
Specificatie:
2020 € 250.000
2021 € 250.000

Met ingang van het kalenderjaar 2020 is ook begonnen met een dotatie aan de reserve Herinrichting nieuwbouw 
VMBO. Deze reserve is op 31.12.2021 € 239.898.
Specificatie:
2020 € 189.898
2021 €   50.000 _
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In	het	kalenderjaar	2021	heeft	er	voorfinanciering	plaatsgevonden	betreffende	herinrichting	VMBO	voor	in	totaal	
€ 4.241

In	het	kalenderjaren	2018	tot	en	met	2021	heeft	er	een	voorfinanciering	plaatsgevonden	betreffende	het	project	
Nieuwbouw VMBO voor in totaal € 741.604
Specificatie:
2018 €   16.696
2019 € 180.515
2020 €   80.686
2021               € 463.707

In	het	kalenderjaar	2021	heeft	er	voorfinanciering	plaatsgevonden	betreffende	de	tijdelijke	huisvesting	VMBO	
voorin totaal € 38.940

2. Met ingang van het kalenderjaar 2020 is begonnen met een dotatie aan de reserve Nieuwbouw vestiging
Arnhem. Deze reserve is op 31.12.2021 € 100.000

In	het	kalenderjaar	2021	heeft	er	een	voorfinanciering	plaatsgevonden	betreffende	het	project	Nieuwbouw	
vestiging Arnhem voor in totaal € 20.904

3. De budgetten 2021 voor planmatig onderhoud en investeringen zijn minder ingezet, resp. € 212.060 en € 60.866.

4. De volgende nog niet ingezette subsidies zijn opgenomen in de overlopende passiva per 31.12.2021:
Doorstroomprogramma po-vo   20.394
PO-VO programma     7.074
Project Symbiose Arnhem   72.278
Project Gelijke kansen Arnhem   45.000
Totaal 144.746

Het beleid is gericht op een liquiditeit  boven de gestelde norm van 1 te houden en het liefst licht stijgend. Het kengetal 
liquiditeit voor 2021 is 3,03. 

c. Reservefonds personeel
Doelstelling is dat het reservefonds personeel 10% van de loonsom bedraagt (€ 1.2 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 wordt gehaald.
De niet begrote personele adviezen ad € 11.115 en de wervingskosten voor een locatiedirecteur ad € 21.604 zijn ten laste
van deze reserve personeel gebracht.

In december 2019 zijn de ontvangen extra middelen uit het onderwijsconvenant toegevoegd aan de reserve personeel. 
De inzet van deze middelen zal plaatsvinden in de kalenderjaren 2020 en 2021. 
In het verslagjaar 2020 waren de ingezette loonkosten € 24.492 en 2021 € 84.456.
Voor aanpassingen in de locatie HV is een reserve gecreëerd van € 29.162.
Het resterende positieve resultaat van € 372.747 is ten gunste van de reserve personeel gebracht.
De reserve personeel is ten opzichte van vorig jaar is gestegen met € 255.567 naar € 1.436.322. 
De ontvangen, nog niet ingezette subsidie Nationaal Programma Onderwijs, is gezet op de bestemmingsreserve ad. 
728.679

d. Een positief saldo voor de voorziening onderhoud
In de jaarrekening is te zien dat het saldo staat op € 729.249. Conform de meerjaren onderhoudsbegroting is er in het
verslagjaar € 121.000 onttrokken (renovatie sanitair vestiging Arnhem) en € 250.000 gedoteerd aan deze voorziening.
Het saldo zelf is positief. _
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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 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 te voren al
of niet zijn benoemd.

Het begrote investeringsbedrag voor 2021 is als volgt opgebouwd:
‘Reguliere’ investeringen € 150.000
ICT €   88.000

Het totale begrote investeringsbedrag van 2021 is: € 238.000
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In 2021 zijn de volgende investeringen gedaan (bedragen in €):
Verbouw Inventaris totaal 

Algemeen
Website 29.241 29.241
Computerapparatuur 67.165 67.165

HV
Sportinstallaties 20.884 20.884
Droogrek/tekentafels/
werkbank

14.216 14.216

Te laat registratie 2.413 2.413
Kasten/bureaustoelen 2.352 2.352
Picknickset 2.299 2.299

VMBO
Sportinstallaties 16.559 16.559
Te laat registratie 3.334 3.334
Bureaustoelen/
examentafel

7.477 7.477

Drumstel/bartafel/
fietsen/mokken

3.192 3.192

Keramiekoven 5.719 5.719

Arnhem:
Te laat registratie 657 657
Zonwering 1.628 1.628

Totaal 177.134 177.134

1.4.3. 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. 
Een	aandachtspunt	is	het	visuele	effect	van	dotaties	aan	de	voorziening	Nieuwbouw	dat	nu	een	vertekend	beeld	kan	
geven in verband met de besteding in de komende jaren. 

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 (2015 t/m 2021) en de aantallen die we voor de 
komende jaren (2021 t/m 2023) verwachten. In de meerjaren- en liquiditeitsbegroting van 2022 en komende jaren zijn 
maatregelen	genomen	om	de	mogelijke	daling	financieel	op	te	vangen.

1.4.4. Financiële kengetallen

De	financiële	kengetallen	bevinden	zich	binnen	de	door	de	overheid	gestelde	normen.	We	hebben	niet	een	overdreven	
groot	vermogen.	De	school	is	financieel	gezond,	maar	niet	rijk.	In	2020	is	het	kengetal	bovenmatig	publiek	vermogen	
toegevoegd.
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Financiële kengetallen
2021 2020 2019  2018 norm

Solvabiliteit 1 51,37% 38,05% 29,47% 25,07% 25% – 50%
Solvabiliteit 2 72,60% 64,17% 59,96% 50,79% 25% – 50%
Liquiditeit 3,03 2,09 1,68 1,30 > 1
Weerstandsvermogen 16,93% 10,04% 6,51% 6,65% > 10%
Huisvestingsratio  7,18% 7,19% 7,85% 5,75% > 5%
Bovenmatig publiek -830.840 -2.070.180 < 0
vermogen

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. 
De scholengemeenschap heeft de risicokaart van 2021 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. 
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.

1.4.5. Begroting 2021

Bedragen x € 1.000 Begroting 2021 Werkelijkheid 2021

Rijksbijdragen 15.197 16.207
Overige baten 1.159 1.640
Totaal baten 16.356 17.847

Personele lasten 10.965 12.166
Afschrijvingslasten 290 243
Huisvestingslasten 1.109 1.048
Overige instellingslasten 3.427 3.651
Totaal lasten 15.791 17.108

Financiële baten en lasten
Financiële bate
Financiële lasten 13

Resultaat uit gewone 
bedrijfsvoering

565 726

Toelichting op de begroting 2021 
1. Algemeen
In de ambitieuze begroting 2021 en meerjarenraming 2022 – 2024 wordt onze missie en visie, zoals verwoord in het
schoolplan 2018-2022, op onderwijs en organisatie vertaald in geld, budgetten.
Het	inzetten	van	financiële	middelen	betekent	keuzes	maken	en	prioriteiten	stellen.

Met de huidige middelen willen we 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 treasury statuut is zo opgesteld dat niet alleen voor korte, maar ook voor de lange termijn de continuïteit en de 
kwaliteit van Guido gewaarborgd is. _
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Beheersmatige,	financiële	aspecten	van	Guido	zijn	ook	randvoorwaarden	om	tot	goed	onderwijs	te	komen.	De	
lumpsumfinanciering	vergroot	de	vrijheid	om	financiële	middelen	naar	eigen	inzicht	in	te	zetten.		Deze	vrijheid	brengt	
naast kansen ook risico’s met zich mee. Guido wil hier op een verantwoordelijke manier mee omgaan. 
De	financiële	kaders	zijn	onmisbaar	voor	de	organisatie.	Financiële	kaders	zijn	voorschriften	die	Guido	aan	zichzelf	stelt.	
De	kaders	geven	duidelijkheid	en	bevatten	de	eisen	om	een	gezonde	financiële	organisatie	te	zijn.	Als	onderwijsinstelling	
moeten	wij	op	korte	en	lange	termijn	aan	onze	financiële	verplichtingen	kunnen	voldoen.

In de meerjarenraming, een onderdeel van de begroting, proberen wij de toekomst zo getrouw mogelijk in beeld te 
brengen.	Een	financiële	tegenvaller	kan	voor	problemen	zorgen.	Guido	is	alert	op	onvoorspelbare	risico’s,	die	niet	of	
nauwelijks	zijn	te	begroten.	De	effecten	van	deze	risico’s	zullen	we	moeten	opvangen	met	gevormde	reserves.	Reserves	
zijn	niet	bedoeld	om	fluctuerende	exploitatielasten	te	dekken.

Om voorzienbare schommelingen in het exploitatieresultaat op te vangen heeft Guido een aantal voorzieningen 
gecreëerd, omdat sommige uitgaven niet jaarlijks gedaan worden. Onder de voorzieningen liggen concrete plannen of 
verplichtingen.

Binnen	Guido	willen	we	zo	veel	mogelijk	financiële	middelen	daadwerkelijk	inzetten	voor	het	hoofddoel,	namelijk	de	
primaire taak het geven van kwalitatief goed en levensbeschouwelijk onderwijs. 
We werken met een begrotingssystematiek die voldoet aan de richtlijnen en kengetallen die de overheid van ons vraagt. 
We	zijn	qua	financiën	in	control.
We	voeren	een	professionele	risicoanalyse	in	waardoor	ons	‘in	control	zijn’	op	de	financiën	kan	groeien.

De samenstelling van de begroting 2021 is in totaliteit en per locatie weergegeven.

2. Basisuitgangspunten inzet financiële middelen GSG Guido
Doel:	Een	financieel	gezonde	Guido,	waar	leerlingen	goed	onderwijs	krijgen,	medewerkers	met	plezier	hun	werk	doen	en
zich kunnen ontwikkelen in gebouwen die dit faciliteren.
De algemene uitgangspunten zijn:

• De	financiële	middelen	worden	rechtmatig	en	doelmatig	ingezet.
• Kostenbewust van benodigde personele inzet en middelen.
• Rechtmatige inzet van subsidies.
• Inzicht en scheiding van privaat en publieke middelen.
• Een sluitende exploitatie. Het exploitatiesaldo is positief.
• Inzet van projectmatige begrotingen.
• Een liquiditeitsplanning
• Een actuele risicokaart
• De voorzieningen en reserves op voldoende niveau.
• Gezonde	financiële	kengetallen
• Een meerjarenraming met aandachtspunten en conclusies waarop geanticipeerd kan worden.

Bij het samenstellen van de begroting 2021 en de meerjarenbegroting 2022 t/m 2024 zijn de  volgende kaders zijn 
geformuleerd.

1. Lumpsum subsidie
Verhouding tussen personele- en materiele inzet: 80% - 20%.
Gezonde uitgaven inzet van medewerkers om zo jaarlijks en in meerjarenperspectief te kunnen investeringen in
gebouwen, inventaris en materiële zaken.
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2. Doelsubsidies
Inzetten conform doelstelling en met het oog op verantwoording

Prestatiebox: gericht op innovatie, ontwikkeling, vernieuwing van 
onderwijs. 

Maximaal 25% van budget inzetten voor personeel

Budget vanuit samenwerkingsverbanden/Passend onderwijs 100% inzetten voor ondersteuning op locaties
Maatschappelijke diensttijd 95% inzetten voor personeel 5% overhead
Inhaal- en ondersteuningsprogramma’s 95% inzetten voor personeel 5% overhead
Symbiose (Arnhem) 95% inzetten voor personeel 5% overhead
Gelijke kansen in het onderwijs (Arnhem) 95% inzetten voor personeel 5% overhead

3. Personeel
OP ratio’s bepalen de hoogte van fte inzet *)

wij	werken	met	buffer	om	onverwachtse	zaken	op	te	vangen:	
Havo Vwo: 1,0 fte
Vmbo: 0,8 fte
Arnhem: 0,4 fte

OOP locaties Aantal leerlingen en ratios bepalen de hoogte van fte inzet
OOP OD inzet	op	basis	van	inventarisatie	van	werkzaamheden.	Efficiency	toepassen.

*)  Ratio’s: 
Iavo/structuur 19,1968
Lwoo  9,9344
Vmbo  20,3966
Havo  20,568
Vwo 20,7349
H/V 20,568

4. Scholing (kort en lang)
Onderbouwing: behalen bekwaamheid, ontwikkelingsgericht op de uitgangspunten van het schoolplan. Hierbij gebruik
makend van de lerarenbeurs en de prestatiebox. Medewerkers krijgen voor langdurige en kortdurende studies een
studieovereenkomst waar afspraken worden gemaakt over o.a. terugbetaling.

5. Investeringen
Afhankelijk van liquiditeitsontwikkeling. Schoolbreed commitment. Een plafond van € 150.000. Innovatie- en
ontwikkelingsinvesteringen	worden	gefinancierd	met	behulp	van	de	subsidie	uit	de	Prestatiebox.

6. MJOP (Meerjaren Onderhouds Plan)
Afhankelijk van liquiditeitsontwikkeling. School breed commitment. De dotatie aan de voorziening Meerjaren Onderhoud
is € 250.000.

7. Reserveringen (voorzieningen en reserves)

Reserve personeel 31.12.2020  € 1.041.528
Gerelateerd aan de actuele risicokaart 2020 € 1.912.000
Voorzieningen: onderbouwing door verplichtingen Jubilea 
en Duurzame inzetbaarheid

31.12.2020 Jubilea € 226.257

31.12.2020 Duurzame inzetbaarheid € 310.654
Reserveringen voor huisvesting (groot onderhoud) 31.12.2020 € 582.977
Reserveringen voor nieuwbouw vmbo 31.12.2020 € 100.000
Reserveringen voor inventaris en vervangingen 2020: zie MJOP
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8. Schoolgebouwen
In de begroting 2021 wordt rekening gehouden met de nieuwbouw van het schoolgebouw van het VMBO. Voor het
schoolgebouw in Arnhem is contact met de gemeente Arnhem. Met ingang van de begroting 2021 gaan we een
voorziening opzetten voor (her)huisvesting.

9. Kengetallen
Kengetallen	bij	het	toezicht	op	de	financiële	continuïteit	van	onderwijsinstellingen

Kengetal Norm inspectie Norm algemeen Norm Guido 31.12.2021
Liquiditeit > 0,75 > 1,5 en 2 > 1,5 3,03
Solvabiliteit 30% >25% - 50% >25% - 50% 72,60 %
Weerstandsvermogen 5 > 10% 16,93 %
Huisvestingsratio < 10% < 10% 7,18 %

Om het weerstandsvermogen met 1% te verhogen is een dotatie aan het Eigen Vermogen nodig van € 166.000.

10. Leermiddelenbeleid
Met het op te stellen leermiddelenbeleid hebben we als doel:
Reflectie	op	de	huidige	inzet	en	het	ontwikkelen	van	heldere	ambities	en	een	duidelijk	kader	voor	de	toekomstige
leermiddelenmix en tevens sturing op het beschikbare budget.
Het leermiddelenbeleid is een afgeleid plan van het schoolplan waarin de onderwijskundige visie en doelen zijn vertaald
in een helder kader voor de keuze, aanschaf en inzet van leermiddelen.

11. Efficiency
Ambitieuze aanvullende doelen die in de begroting 2021 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.

12. Allocatie van middelen
De te verdelen middelen worden in overleg met de locatiedirecteuren en de Medezeggenschapsraad toegerekend aan
de budgetten van de locaties. De bovenschoolse middelen zoals ICT, communicatie, administratie en ondersteunende
diensten worden centraal aangehouden.

3. Meerjarenbegroting 2022 t/m 2024
In	de	begroting	is	een	specificatie	meerjarenraming	2022	–	2024	opgenomen	op	basis	van	de	verwachte	leerlingen	in-	en
uitstroom.

Uitgangspunten:
• De prognoses van de leerlingaantallen 2022 t/m 2024 van oktober 2020.
• Leerling prognoses zijn opgevraagd bij Verus en bij de gemeente Amersfoort en Arnhem. Het algemene beeld is dat

het aantal leerlingen de komende jaren gaat stabiliseren.
• De	verwachte	relevante	financiële	mutaties	t/m	2024,	zoals	die	bekend	zijn	bij	de	VO	Raad
• De basisbedragen van de begrote subsidietoekenningen 2021

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. 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 € 176.996,31.

4. Belangrijkste risico’s
Naast de begroting 2021 en de meerjarenraming 2022 tot en met 2024 is de huidige risicokaart van 2020 van toepassing.
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In het voorjaar van 2021 zal deze risicokaart worden geactualiseerd. 

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.

Het private kapitaal en de inkomsten van de Stichting Vrienden van Guido zullen in 2021 voldoende zijn voor de 
ondersteuning in de vervoerskosten van leerlingen. Naast de uitkeringen conform de afgesproken vereveningsformule 
van het CFA zal ook in 2021 zal door de Stichting Vrienden van Guido verder actief gezocht moeten worden naar externe 
private	financieringsbronnen	ter	ondersteuning	van	de	vervoerskosten	van	leerlingen	in	de	komende	jaren.	

5. Berekeningssystematiek (basisgegevens en technische opbouw)
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.	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 2020 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 2020. Er wordt niet geanticipeerd op eventuele subsidieverhogingen. Die worden ook niet verwacht. 
De loonkosten worden berekend op het niveau van het kalenderjaar 2020 en ook de subsidie inkomsten van personeel 
en	materieel	op	het	niveau	van	2020.	Guido	wil	geen	aannames	doen	en	financiële	risico’s	lopen	voor	het	kalenderjaar	
2021. 

Voor de berekening van de personele en materiële bekostiging is als uitgangspunt genomen:
• Regeling vaststelling van de bedragen landelijke gemiddelde personeelslast voortgezet onderwijs voor het

kalenderjaar 2020 en van toepassing op 2021.
•  Regeling bekostiging exploitatiekosten voortgezet onderwijs, kalenderjaar 2020 en van toepassing op 2021.
(Staatscourant, nr. VO/24899736 d.d. 10.07.2019)
(VO-Raad	‘verwachte	relevante	financiële	mutaties’	d.d.	25.08.2020)
Bij de opstelling van de concept begroting 2020 is rekening gehouden met het lenteakkoord en de begrotingsafspraken
2021 van het kabinet zoals die gepresenteerd zijn na Prinsjesdag van 15 september 2020.

In vergelijking met 2019 (basisjaar) zijn er verschillende bijstellingen vanwege nieuwe bezuinigingen/correcties van het 
Ministerie van OC&W. 

De overheidsmaatregel, bijstelling van de loonontwikkeling van 2,75%, in 2020 is verwerkt in de begroting 2021. Er is geen 
prijsbijstelling materiële subsidie te verwachten voor 2021.

Personeelskosten: De loonkosten voor 2021 hebben we berekend op basis van de bestaande vastgestelde ratio’s in het 
formatieplan 2020 – 2021. 

De berekening van de loonkosten is verder gebaseerd op de feitelijke loonkosten (op persoonsniveau) van het najaar 
2020, rekening houdende met vacatures en uitdiensttreding van personeel in 2021.
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 2021, niet automatisch toereikend is ter 
dekking van de stijgende loonkosten. Een verhoging door het Ministerie van OC&W wordt marktconform bepaald.
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De bijdrage van de ouders (ouderbijdrage en schoolkosten) is gebaseerd op de ILT-telling van 01.10.2020 en de informatie in 
de	schoolgids	2020/2021.	Dit	heeft	geen	effect	op	de	exploitatie	omdat	de	inkomstenkant	gelijk	is	aan	de	uitgavenkant.
Ondanks de nadruk die het kabinet legt op het belang van goed onderwijs, zullen we de komende jaren rekening moeten 
houden met bezuinigingen. De éénmalige investering in funderend onderwijs eind 2019 is bestemd voor de jaren 2020 en 
2021 en wordt gezien als een cash schuif methode van OC&W. Nieuwe informatie is nu niet bekend.
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. 
Het vereenvoudigde bekostigingsmodel zoals dit er nu ligt, bestaat uit twee leerling-prijzen en twee vaste voeten:
•  een vaste voet van ongeveer 205.226 euro per hoofdvestiging;
• een vaste voet van ongeveer 102.613 euro per nevenvestiging;
• een bedrag van ongeveer 8.213 euro per leerling bovenbouw vbo en alle jaren praktijkonderwijs;
• een bedrag van ongeveer 6.981 euro per leerling van alle andere leerling categorieën.

Er zijn twee overgangsregelingen voor de invoering van het nieuwe bekostigingsmodel. In de algemene regeling werkt elk 
schoolbestuur	in	vier	jaar	tijd	naar	de	nieuwe	situatie.	Voor	de	schoolbesturen	met	een	negatief	herverdeeleffect	van	meer	
dan	3	procent	komt	er	een	overgangsregeling	van	vijf	jaar.	Deze	corrigeert	het	werkelijke	herverdeeleffect	zodanig	dat	dit	
gedurende deze vijf jaar behandeld wordt als was het 3 procent.
Het ministerie van OCW werkt daarnaast in overleg met de VO-raad aan oplossingen voor de overige aandachtspunten. De 
beoogde invoeringsdatum van het nieuwe bekostigingsstelsel is 1 januari 2022.
Een verkennende vergelijking in 2019 ten opzichte van de huidige situatie leverde ons een voordeel op van 0,1%. Het nu 
bekendgemaakte nieuwe bekostigingsmodel geeft een negatief percentage van 1,2% (150.457)

In	de	begroting	2021	zijn	de	volgende	interne	maatregelen	genomen	om	als	Guido	financieel	gezond	te	blijven:
1. Het afgelopen jaren is de post vervanging van ziekte niet overschreden. Dit budget wordt voor 2021 gesteld op €150.000,-
2. Het plafond van de investeringen voor 2021 is € 150.000,- (zie bijlage)

Daarnaast:
Regulier vervanging PC’s (BYOD/CYOD) €  88.000

3. In	de	bijlage	de	specificaties	van	het	planmatig	onderhoud	voor	de	jaren	2021	t/m	2024
De onttrekking voor 2021 staat op 221.682.
De	specificatie	is	te	vinden	als	bijlage	bij	de	begroting.	Eind	2019	is	het	nieuwe	Meerjaren	Onderhouds	Plan	opgesteld
voor de komende 10 jaren voor de schoolgebouwen aan de Paladijnenweg in Amersfoort en het schoolgebouw in
Arnhem. Het schoolgebouw aan de Arnhemseweg in Amersfoort wordt hier niet in meegenomen. Daar is de nieuwbouw
van toepassing.

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 het budget van de prestatiebox.

6. In de begroting 2020 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 2020 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 € 321,88 per leerling.

9. Om de uitgaven van Public Relations beheersbaar te houden zijn in de begroting deelbudgetten opgenomen. De Guido
Gidsen worden digitaal ingezet en niet meer gedrukt.

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 2021 betreft dit € 200.000.

11. De prestatiebox 2020 is verdeeld over de verschillende locaties. Hierop wordt in mindering gebracht het project
‘Identiteit	als	sterk	merk,	centrale	budgetruimte,	tekort	op	de	leermiddelen,	loonkosten	van	specifieke	projecten	(bijv.
rekenen),	professionalisering,	en	specifieke	aanvragen.	De	toerekening	van	materiële	–	en	loonkosten	moet	binnen	het
subsidiebudget blijven.
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12. De toekenning van de ondersteuningsgelden vanuit het Samenwerkingsverband V(S)O Eemland en
Samenwerkingsverband V(S)O Passend Onderwijs Arnhem zijn de kaders t.a.v. toerekening van materiele en
personele inzet in het kader van de Zorg.

1.4.6. 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 actuele risicokaart aanwezig. Niet alle genoemde risico’s zullen zich gelijktijdig 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.	Het	effect	van	de	risico’s	zullen	een	plek	krijgen	bij	de	
opstelling van de begrotingen en worden o.a. besproken met de Medezeggenschapsraad.

2021 2022 2023 2024 2025
leerlingtelling 01-10 (t-1) 01.10.2020 01.10.21 01.10.2022 01.10.2023 01.10.2023
- VMBO 517 500 499 487 493
- HV 1005 1061 1065 1062 1059
- HV (vavo) 6 6 6 6 6
- ARNHEM 200 191 182 186 189

1728 1758 1752 1741 1747

waarvan lwoo leerlingen 194 190 190 190 190
waarvan vavo leerlingen 6 6 6 6 6
waarvan	herprofileerders 0 0 0 0 0
waarvan ll in buitenland 0 0 0 0 0
waarvan ll zorgbudget 3 3 3 3 3

FTE inzet (excl. projecten)
2021 2022 2023 2024 2025

directie 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8
onderwijzend personeel 96,35 96,97 97,19 96,03 96,03
onderwijsondersteunend 
personeel

31,64 31,65 31,65 31,64 31,64

131,79 132,42 132,42 131,47 131,47

Uitgangspunten/toelichting: 
• Prognoses van de leerlingaantallen 2022 t/m 2025 – oktober 2021.
• Leerling prognoses zijn opgevraagd bij Verus en bij de gemeente Amersfoort en Arnhem. Het algemene beeld is dat

het aantal leerlingen de komende jaren gaat stabiliseren.
• De	verwachte	relevante	financiële	mutaties	t/m	2025,	zoals	die	bekend	zijn	bij	de	VO-Raad.	(opgave	30.08.2021)
• Staatscourant 30 augustus 2021: de basisbedragen van de basisbekostiging subsidietoekenning 2022
• Staatscourant 30 augustus 2022: de overgangsbekostiging vereenvoudiging bekostiging vo, correctie vereenvoudiging

bekostiging vo-scholen en samenwerkingsverbanden.
• Bij dalende leerlingaantallen kan er niet volstaan worden met het volgen van de intern afgesproken ratio’s t.a.v.

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

• Vermindering van het leerling aantal 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 € 189.418 _
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• In overleg met Samenfoort VO Huisvestingscoöperatie Amersfoort U.A. wordt in de  komende jaren concrete invulling
van doordecentralisatie t.a.v. het huisvestingsbeleid vormgegeven. Dit zal worden uitgewerkt bij de opstelling van
de begroting 2022 en demeerjarenraming 2023– 2025. Het project Nieuwbouw VMBO is gestart in 2018 en loopt tot
2023. Met ingang van 2019 is een reserve Nieuwbouw gecreëerd.
Tijdelijke huisvesting zal worden ingezet en Samenfoort VO Huisvestingscoöperatie Amersfoort U.A. heeft hiervoor
een budget beschikbaar gesteld. In overleg met de gemeente Arnhem wordt is ingang van 2021 het project
nieuwbouw vestiging Arnhem gestart. Met ingang van het kalenderjaar 2021 wordt er gedoteerd aan de reserve
nieuwbouw Arnhem.  Vaststelling van het nieuwbouwbudget en tijdelijke huisvesting door de gemeente Arnhem zal
in het eerste halfjaar 2022 plaatsvinden.

• 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.

Bij de inzet van de formatie wordt rekening gehouden met de verwachte leerlingen aantallen per 1 oktober van het 
betreffende	kalenderjaar	en	de	vastgestelde	interne	ratio’s	die	gelden	voor	het	Onderwijs	Personeel.
Daarnaast bij dalende leerlingen aantallen een ombuiging van 0,004 fte per leerling.

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.

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	2018-2022	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	1,4	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.
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Staat van baten en lasten
2021 2022 2023 2024 2025

Baten
Rijksbijdrage personeel 12.292 15.134 14.993 14.906 14.953
Rijksbijdrage materieel 1.594 128 17 17 17
Doorbetaling rijksbedragen 705
Overige baten 1.640 435 433 430 432
Projecten 1.645 1.851 1.112 1.103 1.124
Totaal baten 17.876 17.547 16.555 16.456 16.526

Lasten
Personeel 12.152 11.068 10.978 10.926 10.954
Afschrijvingen 243 285 276 281 277
Huisvesting 1.048 1.061 1.061 1.061 1.061
Overige instellingslasten 3.688 5.014 4.168 4.155 4.187
Totaal lasten 17.131 17.429 16.484 16.423 16.480

Exploitatie resultaat 745 119 71 33 46

Balans
2021 2022 2023 2024 2025

Activa
Immateriële /materiële activa 1.043 1.0098 972 928 889
Financiële vaste activa 1 1 1 1 1
Totaal vaste activa 1.044 1.010 973 929 890
Vlottende activa 5.084 4.427 3.706 3.457 3.718
Totaal activa 6.128 5.437 4.679 4.386 4.608

Passiva
Eigen vermogen 2.418 1.907 1.904 1.862 1.833
Voorzieningen 1.301 1.955 1.200 949 1.200
Langlopende schulden
Kortlopende schulden 2.409 1.575 1.575 1.575 1.575
Totaal passiva 6.128 5.437 4.679 4.386 4.608

De belangrijkste risico’s zijn:
• Dalende leerlingaantallen en het hierop anticiperen ten aanzien van de personele inzet.
•  Ontwikkeling leerlingaantallen van de nevenvestiging Arnhem. Het terugdringen van de gemiddelde lasten per

leerling.
•  Project Nieuwbouw VMBO: Het fasedocument is ingediend bij Samenfoort Vo huisvesting coöperatie. Besluitvorming

over	financiering	en	indexatie	nieuwbouw	en	tijdelijke	huisvesting	heeft	plaatsgevonden.	Prioritering	in	uitvoering	om
binnen de budgetten te blijven.

•  Project Nieuwbouw vestiging Arnhem: Besluitvorming over nieuwbouwbudget en budget tijdelijke huisvesting zal
medio 2022 vastgesteld worden door de gemeente Arnhem.

• 	Het	eventuele	effect	van	de	corona	crisis	is	ten	aanzien	van	noodzakelijke	activiteiten	en	aanpassingen	die	effect
zullen	hebben	op	de	bedrijfsvoering	en	financiën	is	niet	te	overzien.	Een	redelijke	inschatting	van	de	impact	hiervan	is
niet te bepalen.

• 	De	effecten	als	gevolg	van	de	wetgeving	over	de	vrijwillige	ouderbijdrage.

_
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Financiële ratio's
In	onderstaande	tabel	is	de	ontwikkeling	van	de	financiële	ratio’s	op	basis	van	de	meerjarenbegroting	2021	tot	en	met	
2025 weergegeven.

2021 2022 2023 2024 2025
Liquiditeit 3,03 2,81 2,35 2,19 2,36
(vlottende activa/vlottende passiva)
Solvabiliteit 1 51,37% 35,07% 40,68% 42,45% 39,76%
(eigen vermogen/totale vermogen)
Solvabiliteit 2 72,60% 71,02% 66,33% 64,08% 65,81%
((eigen vermogen + voorzieningen)/  totale vermogen))
Rentabiliteit 7,94% 0,68% 0,43% 0,20% 0,27%
(netto resultaat/totale baten)
Weerstandsvermogen 16,93% 10,87% 11,50% 11,31% 11,09%
(eigen vermogen/totale baten)
Huisvestingsratio            7,18% 6,79% 7,18% 7,21% 7,18%
(huisvestingslaten + afschrijving Investeringen/totale lasten
Kapitalisatiefactor 30,42% 27,95% 25,05% 23,42% 24,66%
(totale vermogen -/- gebouwen)
Bovenmatig publiek vermogen - 830.840

Er wordt geen gebruik gemaakt van lang vreemd vermogen. 

De verwachte mutaties in bestemmingsreserves worden gevormd door het exploitatieresultaat en bestemmingen 
nieuwbouw.  

_
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1.3 Bestuur en toezicht

Guido	investeert	in	talenten,	offline	en	online

“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.” Voor een 

school met dit als 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. 

_
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1.5.1.  Jaarbericht 2021 Raad van Toezicht GSG Guido

Raad van Toezicht op passende afstand
De Raad van Toezicht (RvT) is werkgever en adviseur van het College van Bestuur (CvB). De RvT houdt toezicht op het 
handelen en functioneren van het CvB, en controleert of het CvB zich aan de spelregels houdt. Deze toezichthoudende 
taak heeft betrekking op de gehele gang van zaken in de scholen van onze vereniging. Behalve als toezichthouder 
fungeert de RvT als klankbord van het CvB en bezoekt zij met regelmaat de schoollocaties, deels online. Het is daarnaast 
de wettelijke taak van de RvT om de keuzes van het CvB te controleren. Dit gebeurt altijd in een elkaar respecterende 
sfeer. 

Samenstelling en functioneren
De raad bestaat uit de gewenste samenstelling van vijf leden. Door de Covid pandemie heeft de raad voornamelijk online 
vergaderd. Een terugkerend thema op de agenda van de RvT is de huisvesting van locatie Arnhemseweg en Arnhem. 
De plannen voor nieuwbouw van Arnhemseweg zijn al concreter, al krijgen de plannen voor locatie Arnhem door goede 
samenwerking met de gemeente eveneens momentum. 
Voor het eerst heeft de RvT een intern overleg gecombineerd met een locatiebezoek van Arnhem, waarbij ook een 
les is bijgewoond en een prettige ontmoeting met leerlingen plaatsvond. Het bezoek is door de RvT als verrijkend en 
verbindend ervaren en zal jaarlijks herhaald gaan worden waarbij telkens voor een andere locatie wordt gekozen.

Vergaderingen
De RvT vergaderde in het verslagjaar vijf keer in aanwezigheid van het CvB namelijk in januari, maart (online), mei 
(online), september en november (online). In verband met corona hebben drie van de vijf vergaderingen online via Teams 
plaatsgevonden. De auditcommissie kwam 4 keer 2 weken voor een RvT vergadering bijeen met de controller en CvB.
De voorzitter van de RvT heeft daarnaast maandelijks overlegd met het CvB. Ook is er buiten deze maandelijkse 
overleggen regelmatig contact tussen beide. Tevens heeft in januari en juni 2021 een beoordelingsgesprek 
plaatsgevonden door de remuneratiecommissie met het CvB. 

Belangrijke aandachtspunten in de vergaderingen 
Belangrijke aandachtspunten in de RvT-vergaderingen in 2021 waren:
• De voortgang van de nieuwbouw aan de Arnhemseweg;
•  de huisvestingscoöperatie van Amersfoort en de positie van de GSG Guido daarin;
•  een uitleg van het accountantskantoor over het bestuursverslag en de jaarrekening;
•  de omgang met de identiteit in de dagelijks praktijk van de school;
•  het nadrukkelijk verbinding zoeken met de drie locaties door locatiebezoeken en de opgehaalde indrukken en

informatie bespreken met het CvB;
•  een presentatie van de locatiedirecteuren over de jaarplannen per locatie en het kwaliteitsplan;
•  het overzicht van de examenresultaten van 2021;

Naam Portefeuilles Aangetreden 
in

Aftredend 
in

Herkiesbaar

dhr. D.C. van Rhee 
voorzitter

Remuneratie, 
medezeggenschapsraad, ouders 
en personeel

2016 
2020

2024 nee

dhr. C. van Renssen 
vice voorzitter

Financiële audit 2018 2022 ja

mw. P.C. Schonewille-van Diest  
lid

Remuneratie 
Kwaliteit en identiteit

2017
2021
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mw. E. Wielenga-Meijer
lid

kwaliteit en identiteit 2020 2024 ja

dhr. L.M. Zwaan
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•  de regelmatige gesprekken van RvT-leden met de MR (delegatie);
• 	de	bespreking	en	verwerking	van	de	financiële	gegevens	in	jaarrekening,	jaar-	en	meerjarenbegrotingen	en

kwartaalrapportages;
•  de invloed van corona op het welzijn van de leerlingen en de medewerkers, en op de leerlingresultaten.

Schoolplan
In	de	laatste	RvT	vergadering	heeft	het	CvB	de	contouren	geschetst	voor	het	schoolplan	2025.	Naast	een	solide	financiële	
basis, heeft huisvesting een belangrijke rol in dit schoolplan. Daarnaast zal personeelsbeleid een strategisch speerpunt 
worden, mede door de gevolgen van de corona pandemie.

Andere werkzaamheden Raad van Toezicht
Los van de vergaderingen van de RvT vindt de raad het ook belangrijk op andere manieren bij de school betrokken te 
zijn. Normaal gesproken zijn leden van de raad daarom aanwezig bij Open Dagen voor de werving van nieuwe leerlingen 
en wonen zij diploma-uitreikingen bij. Dit jaar was het weer door corona minder eenvoudig. Wel heeft de raad dit jaar 
zoals	gebruikelijk	de	beoordeling	van	de	profielwerkstukken	van	de	Locatie	Havo	Vwo	op	zich	genomen	en,	onder	
de	indruk	van	het	niveau	van	de	diverse	werkstukken,	de	PWS-award	voor	het	beste	profielwerkstuk	uitgereikt.	Voor	
deskundigheidsbevordering en netwerken met RvT-leden van andere onderwijsorganisaties was dit jaar helaas weinig 
ruimte.

Hechte en veilige omgeving
De directie van GSG Guido bestaat uit het CvB (eenkoppig) en drie locatiedirecteuren. Met het aantreden van de derde 
nieuwe directeur per februari 2022 is het directieteam weer compleet. De RvT merkt dat de drie directeuren er onder 
leiding van en samen met het CvB constructief en positief de schouders onder zetten om GSG Guido te laten groeien en 
stevig verankerd te houden in het christelijke schoollandschap.  Samen met de docenten en het ondersteunde team van 
medewerkers van GSG Guido wordt continue gewerkt aan een hechte en veilige schoolomgeving waarin leerlingen hun 
talenten kunnen ontwikkelen. Dit ervaren we als een zegen die we van God mogen ontvangen.

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 (neven)functies:
D.C. van Rhee
• Directeur Coöperatieve Rabobank
• Bestuurslid Stichting Beheer Sponsorgelden Theater De Leest Waalwijk
• Lid Comité van Aanbeveling Villa Pardoes Kaatsheuvel
• Lid Raad van Toezicht Stichting Scholengroep Willem van Oranje Waalwijk

P.C. Schonewille
• Eigenaar Familie-Zaken, praktijk voor Legal Family mediaton Deventer
• Lid Commissie van Beroep voor examens Leidse Onderwijsinstellingen Leiderdorp
• Managing partner Hoefnagels Academy voor opleidingen Legal Mediation _
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C. van Renssen
• Directeur/bestuurder van de Gelderse Stichting tot Beheer en Bewindvoering
• Lid ledenraad Horus, branchevereniging voor wettelijk vertegenwoordigers en inkomensbeheerders
• Voorzitter bestuursteam kerkenraad GKV Koepelkerk Arnhem

L.M. Zwaan
• Algemeen directeur IT bedrijf
• Directeur mediabedrijf
• Consultant/adviseur projectmatig werken

E. Wielenga-Meijer
• Hoofddocent & onderzoeker HRM aan de HAN
• Oannellid NVAO voor accreditatie van startende hbo-opleidingen
• Bestuurslid Upenda Uganda

Het College van Bestuur heeft de volgende relevante nevenfuncties:
C. Koelewijn
• Bestuurslid Stichting Vrienden van Guido Bestuurslid Stichting CFA/Schoolgeld
• Penningmeester Samenwerkingsverband Eemland
• Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Concent
• Bestuurslid Samenfoort VO Huisvestingscooperatie Amersfoort U.A.

D.C. van Rhee
Voorzitter Raad van Toezicht
januari 2022

1.5.2. Code Goed Onderwijsbestuur

Onze vereniging werkt volgens de Code Goed Onderwijsbestuur. De code laat zien waar de sector voor staat.
Belangrijk onderdeel daarbij is dat de verantwoordelijkheden binnen de instellingen op zorgvuldige wijze worden 
verdeeld. Daartoe dienen de bepalingen rond de scheiding van toezicht en bestuur.

Integriteit en professionaliteit hebben een plek gekregen in de code. Goed bestuur is geen doel op zich, maar moet leiden 
tot een open en veilige cultuur waarin de ontwikkeling van de leerlingen centraal staat. Een cultuur waarbij er evenwicht 
is tussen vertrouwen en openheid, waarbij ouders en leerlingen ruimte hebben om mee te denken en invloed op het  
beleid hebben. En een cultuur waarin professionaliteit en kwaliteit van medewerkers hoog worden gewaardeerd en waar 
men elkaar aanspreekt op het professioneel handelen. Professioneel handelen is immers een voorwaarde voor goede 
onderwijskwaliteit.

Elk lid van de VO-raad heeft in dat opzicht ook een verantwoordelijkheid naar de gehele sector. Met het lidmaatschap van 
de VO-raad onderschrijft elk lid te voldoen aan de code en de regels na te leven. De code geeft aan welke reglementen  en 
instelling dient te hebben. De reglementen zelf zijn geen onderdeel van de code, om besturen de ruimte te bieden voor 
een eigen invulling in de geest van de code. 
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Begroot Begroot Werkelijk 

2022 2021 2021

EUR EUR EUR

BATEN

Contributies/donaties/giften 12.012 13.970 9.982

12.012 13.970 9.982

LASTEN

Ondersteuning leerlingenvervoer 23.000 25.000 11.959 *)

23.000 25.000

Resultaat -10.988 -11.030 -1.977

*) De stichting Vrienden van Guido heeft 2.059 aan vervoerkosten kunnen ondersteunen in 2021.

Voorstel: de contributie voor het kalenderjaar 2022 vaststellen op het huidige niveau van € 22,00

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2021 VERENIGING GUIDO

__
38



  na verwerking voorstel resultaatbestemming

  vergelijkende cijfers per 31 december 2020

1 Activa

1.1 Vaste activa

1.1.2 Materiële vaste activa

1.1.2.1 Gebouwen en terreinen 472.625       532.381      

1.1.2.3 Inventaris en apparatuur 573.297       576.124      

1.045.922    1.108.504 

1.1.3 Financiële vaste activa

1.1.3.2 Overige leningen u/g 1.267 1.097 

1.267 1.097        

Totaal vaste activa 1.047.190    1.109.601 

1.2 Vlottende activa

1.2.1.1 Voorraden 57.461         51.537      

1.2.2 Vorderingen

1.2.2.1 Debiteuren 70.038         70.767        

1.2.2.10Overige vorderingen 1.055.129    413.931      

1.2.2.15Overlopende activa 188.732       177.908      

1.313.900    662.606    

1.2.4 Liquide middelen 3.712.885    2.572.984 

Totaal vlottende activa 5.084.246    3.287.127 

Totaal activa 6.131.436    4.396.728 

4.2 Model A:    Balans per 31 december 2021,

31-12-2021 31-12-2020

EUR EUR

Jaarverslag 2021
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2 Passiva

2.1 Eigen vermogen

2.1.1.2 Bestemmingsreserves publiek 3.037.505 1.620.653 
2.1.1.3 Bestemmingsreserves privaat 112.500     52.404       

Totaal vermogen 3.150.005    1.673.057 

2.2 Voorzieningen

2.2.1 Personele voorzieningen 571.969       547.948      

2.2.3 Groot onderhoud 729.249       600.249      

1.301.218    1.148.197 

2.4 Kortlopende schulden

2.4.8 Crediteuren 402.296       241.811      

2.4.9 Belastingen en premies sociale 754.932       710.142      

2.4.12 Overige kortlopende schulden 19.986         61.692        

2.4.19 Overige overlopende passiva 502.998       561.830      

1.680.212    1.575.474 

Totaal passiva 6.131.436    4.396.728 

31-12-2020

EUR EUR

31-12-2021
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  vergelijkende cijfers jaar 2020

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen OCW 18.147.170 15.830.509  16.253.612

3.2 Overige overheidsbijdragen 120.982 76.150         121.840

3.5 Overige baten 336.907 449.149       287.516

Totaal baten 18.605.059 16.355.808 16.662.968

4 Lasten

4.1 Personele lasten 12.152.370 10.964.556  11.740.636

4.2 Afschrijvingen 239.838 290.285       265.213

4.3 Huisvestingslasten 1.048.350 1.108.800    953.827

4.4 Overige instellingslasten 3.673.969 3.427.149    3.112.746

Totaal lasten 17.114.527 15.790.790 16.072.422

Saldo baten en lasten 1.490.532 565.018      590.546

6 Financiële baten en lasten
6.1 Financiële baten 0

6.2 Financiële lasten 13.584 1.000 

Saldo fin. baten en lasten -13.584 1.000- 

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering 1.476.948 *) 564.018      590.546

Nettoresultaat 1.476.948 564.018      590.546

*) In het resultaat van het kalenderjaar 2021 is het volgende opgenomen:

Dotatie aan de bestemmingsreserve nieuwbouw VMBO  en vestiging Arnhem 650.000

Dotatie aan de bestemmingsreserve Nationaal Progromma Onderwijs 729.679

EUR EUR EUR

Model B: Staat van baten en lasten jaar 2021,

2021 Begroting 2021 2020
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Afkortingen en verklarende woordenlijst

ABP Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds 
BB Basisberoeps
BBL Basisberoepsgerichte Leerweg 
BHV Bedrijfshulpverlening
BYOD Bring Your Own Device 
DUO Dienst Uitvoering Onderwijs
CAO Collectieve Arbeidsovereenkomst 
CFA Coördinatie Financiële Acties
CFI Centrale Financiën Instellingen 
CvB College van Bestuur
CYOD Choose Your Own Device 
DOT Digitale Observatie Tool
DOOT Beoordelings en Ontwikkelingstool 
EHBO Eerste Hulp bij Ongelukken
FTE Fulltime Equivalent
GPL Gemiddelde Personeelslast
HAVO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs 
HRM Humanresourcesmanagement
I-AVO Individueel Algemeen Voortgezet Onderwijs
ID Identiteitsdocument
ILT Integrale Leerlingtelling
ICT Informatie en Communicatie Technologie
KB Kaderberoeps
KBL Kaderberoepsgerichte Leerweg
LMT Locatie Management Team
LWOO Leerwegondersteunend Onderwijs
MARAP Managementrapportage
MBO Middelbaar Beroepsonderwijs

MDT Maatschappelijke Diensttijd 
MR Medezeggenschapsraad
OC&W Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen 
OD Ondersteunende Dienst
OOP Onderwijs Ondersteunend Personeel 
OP Onderwijs Personeel
PDCA Plan Do Check Act 
PM Professioneel Moment 
PO Primair Onderwijs
P&O Personeel & Organisatie
PTA Programma van toetsing en afsluiting 
PTW Programma van toetsing en weging 
RI&E Risico Inventarisatie & Evaluatie
ROC Regionaal Opleidingscentrum 
RvT Raad van Toezicht
SOP	Schoolondersteuningsprofiel	
SWV Stichting Samenwerkingsverband 
TL Theoretische Leerweg
VAVO Voortgezet Algemeen Volwassen Onderwijs 
VMBO Voorbereidend Middelbaar Onderwijs
VO Voortgezet Onderwijs
V(S)O Voortgezet (Speciaal) Onderwijs 
VSV Voortijdig schoolverlaten
VVGO Vereniging voor Gereformeerd Onderwijs 
VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs 
WNT Wet normering topinkomens
WOZ Waardering Onroerende Zaken 
WVV Werk Veilig en Verantwoord
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GSG Guido

AMERSFOORT - Arnhem
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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