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Geachte heer Boomsma,

Inleiding
Op 2 september jl. heeft u de gemeenteraad van Ouder-Amstel het bestuursverslag en 
de jaarrekening over 2018 van Stichting Florente Basisscholen toegestuurd. In deze 
brief stellen wij u op de hoogte van onze zienswijze. 

Zienswijze
Met ingang van 1 augustus 2018 zijn Stichting Openbaar Onderwijs Primair (St. OOP) 
en Stichting Spirit gefuseerd tot Stichting Florente. Als gevolg van deze fusie is dit het 
eerste jaar dat een jaarverslag van Florente basisscholen kan worden gepresenteerd. 

De fusie van Stichting Openbaar Onderwijs Primair (St. OOP) en Stichting Spirit tot 
Stichting Florente Basisscholen heeft onder andere tot doel gehad de financiële positie 
te verstevigen. Uit de door u toegezonden jaarverslaggeving over 2018 blijkt dat 
Florente een gezonde financiële positie heeft. 

Onderstaand vindt u puntsgewijs onze zienswijze:

 Negatief exploitatieresultaat
De begroting voor 2018 liet een te verwachten positief resultaat zien van € 
72.171,-. Over 2018 is echter een negatief resultaat behaald van € 76.140,-. 

Als verklarende factor voor het negatieve resultaat worden de hogere 
personeelslasten (€ 925.930,-) genoemd. De meerkosten als gevolg van de 
nieuwe cao voor het primair onderwijs worden grotendeels bekostigd met een 
verhoging van de lumpsum. U geeft aan dat in theorie de verhoging van de 
lumpsum en de toegenomen personeelslasten gelijk op moeten gaan. 
Als we vooruitkijken dan blijkt dat in de begroting 2019 circa anderhalf miljoen 
meer ingezet is voor personele lasten t.o.v. de begroting 2018. Is de 
inschatting voor 2019 (stijging circa anderhalf miljoen) een reële inschatting nu 
de realisatie 2018 bekend is (bedrag realisatie 2018 is € 14.913.292,-)? Of is 
de verwachting dat de personeelslasten in 2019 verder oploopt als gevolg van 
het lerarentekort? 

 Weerstandsvermogen
In de begroting van Stichting Openbaar Onderwijs Primair (St. OOP) is 
aangegeven dat werd gestreefd naar een ruimere marge ten opzichte van de 
door de Onderwijsinspectie vastgestelde signaleringswaarden voor het 
weerstandsvermogen dan op dat moment werd gerealiseerd. Er werd uitgegaan 
van een weerstandsvermogen van 4.2 procent (signaleringswaarde: 
weerstandsvermogen < 5 procent). Het is goed om te zien dat deze doelstelling 
is behaald met een weerstandsvermogen van 8 procent. 

   Vorderingen  
Op pagina 42 bij de post vorderingen valt te lezen dat in vergelijking met 2017 
de vorderingen met ruim een half ton toenemen. Deze stijging is opmerkelijk. 

 Verzuim
De ziekteverzuimpercentages van Stichting Florente Basisscholen laten sinds 
de fusie een daling zien in het ziekteverzuim (p.18). Voor St. OOP en Spirit 
golden voor de periode van 1 januari 2018 tot 1 augustus 2018 
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verzuimpercentages van respectievelijk 8.2 procent en 4.7 procent. Na de fusie 
is dit gedaald naar 4.2 procent. Een ziekteverzuim van 4.2 is laag, in 
vergelijking met het landelijke gemiddelde van 5,9 procent. Dit is een positieve 
ontwikkeling.

 Lerarentekort
In paragraaf 8 - Continuïteitsparagraaf worden een aantal beheersmaatregelen 
genoemd om een hogere werkdruk en ziekteverzuim als gevolg van het 
lerarentekort te voorkomen. Eén van de genoemde maatregelen is het 
terugbrengen van het aantal lesuren van 25 uur naar 20 uur per week. In 2018 
is deze beheersmaatregel nog niet ingezet. Als deze maatregel in 2019 wordt 
overwogen, moet Florente eerst contact opnemen worden met het ministerie 
van OCW. Deze maatregel is namelijk onwettig. De gemeente wil op de hoogte 
gesteld worden, mocht Florente in 2019 overwegen om het aantal lesuren van 
25 uur naar 20 uur per week terug te brengen. 

Een andere beheersmaatregel is in 2018 wel toegepast. U geeft aan in 2018 35 
maal groepen naar huis te hebben gestuurd. Een tekort aan leraren en dus een 
lege vervangingspool en een hoge werkdruk zorgden ervoor dat er bij ziekte 
geen vervanging geregeld kon worden. Basisscholen mogen in noodgevallen 
schoolklassen naar huis sturen mits zij wél het minimum aantal uren lestijd 
aanbieden. Wij worden graag op de hoogte gesteld wanneer de inzet van deze 
beheersmaatregel aanzienlijk toeneemt of wanneer niet meer voldaan kan 
worden aan het aanbieden van het minimum aantal lesuren. 

    Resultaten eindtoets en schooladvies
Op pagina 14 en 15 wordt ingegaan op de resultaten van de eindtoetsen en het 
schooladvies. De eindtoets meet de kennis die leerlingen hebben van taal en 
rekenen. Er zijn 4 scholen die in 2018 onder de ondergrens van de inspectie 
scoren. Eén van die scholen is de Grote Beer. Er wordt aangegeven dat de 
oorzaken met de scholen zijn besproken en indien nodig en mogelijk 
verbeteracties zijn gepland. Wij worden graag op de hoogte gesteld van de 
resultaten bij de Grote Beer en over wat eventuele verbeteracties hebben 
opgeleverd.  

De resultaten van de eindtoets worden voor elke leerling vergeleken met het 
schooladvies. Op pagina 14 staat een tabel waarin het eindtoetsadvies 
vergeleken wordt met het schooladvies. Het lijkt alsof meer dan zestig procent 
van de kinderen op de Grote Beer een hoger schooladvies krijgt dan de 
eindtoetsscore aanbeveelt. Dit verschil is opmerkelijk te noemen. 

 Wezenskenmerken openbaar onderwijs
In paragraaf 5.1 - Communicatie en identiteit wordt aangegeven dat het 
bestuur werkt aan een identiteitsnotitie waarin onder andere wordt beschreven 
op welke wijze intern en extern wordt omgegaan met de wezenskenmerken 
van het openbaar onderwijs. Het is positief om te zien dat er zorgvuldig wordt 
omgegaan met de toezeggingen die tijdens het fusietraject zijn gedaan met 
betrekking tot de identiteit van het bestuur en de scholen van Florente. De 
nieuwe interim directeur bestuurder, Rob Niehe, is verantwoordelijk voor de 
realisatie van deze identiteitsnota. Wij zien de identiteitsnota graag tegemoet. 
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 Proces
De jaarverslaggeving van Stichting Florente Basisscholen is later ontvangen 
dan op basis van de statuten zou mogen worden verwacht. Wij zouden graag 
de toezegging krijgen dat in volgende jaren de stukken voor augustus zullen 
worden toegezonden, conform artikel 4 van de statuten. 

Tot slot
Gelet op de nu voorliggende jaarrekening en het bijbehorende bestuursverslag 
vertrouwen wij erop dat Stichting Florente de eerder met St. OOP ingezette lijn voor 
versteviging van de financiële positie voort zal zetten. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 

Hoogachtend, 

Burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel,

De  secretaris, De burgemeester,

L. Heijlman J. Langenakker


