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Stichting Florente Basisscholen
T.a.v. de heer H. Ploeg 
Sportlaan 2 
1111 PX  DIEMEN

Geachte heer Ploeg,

Op 23 juni jongstleden heeft u de gemeente het bestuursverslag en de jaarrekening over 2020 van 
Stichting Florente Basisscholen toegestuurd. Naar aanleiding hiervan heeft op 5 juli jongstleden een 
bestuurlijk overleg plaatsgevonden met Stichting Florente Basisscholen, gemeente Diemen en 
gemeente Ouder-Amstel. Op basis van het overleg en de daar gestelde vragen heeft u een 
addendum toegevoegd op de jaarstukken. In deze brief maken wij gebruik van de mogelijkheid een 
reactie te geven op de ontvangen jaarverslaggeving.

Reactie
Met de fusie van Stichting Openbaar Onderwijs Primair (St. OOP) en Stichting Spirit werd onder 
andere beoogd een beter weerstandsvermogen te realiseren en de financiële positie te verstevigen. 
Het is goed om te zien dat ook in 2020 de tijdens de fusie vastgelegde doelstelling is behaald en 
Stichting Florente nu ook meerjarig, over 2019 en 2020, een gezonde financiële positie heeft. 

Onderstaand vindt u puntsgewijs onze reactie en de daarbij horende redenatie:

 Financiële positie
In de jaarstukken wordt aan de hand van een aantal kengetallen inzicht gegeven in de 
financiële continuïteit van de stichting. Het weerstandsvermogen is één van deze 
kengetallen. Voorafgaand aan de fusie was het weerstandsvermogen van St. OOP 4.2 
procent (signaleringswaarde: < 5 procent). Uit de door u toegestuurde informatie blijkt dat 
Stichting Florente over 2020 een weerstandsvermogen van 8 procent had. Ondanks dat de 
kengetallen ten opzichte van vorig jaar een kleine daling laten zien en er een negatief 
resultaat tot stand is gekomen, zitten de cijfers ruim boven de signaleringswaarden. 
Daarmee tonen de kengetallen aan dat de financiële positie van de stichting, net als vorig 
jaar, gezond is. 

 Wezenskenmerken openbaar onderwijs
In 2020 heeft u de identiteitsnotitie met de gemeente gedeeld. In aanvulling hierop heeft de 
gemeente in 2021 van u de toegezegde uitwerking van de identiteitsnotitie voor De Grote 
Beer ontvangen. De uitwerking geeft een goede weergave van de manier waarop uw 
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stichting de wezenskenmerken van het openbaar onderwijs beoogt te borgen binnen De 
Grote Beer in Ouder-Amstel. In de huidige jaarverslaggeving wordt de borging van de 
wezenskenmerken daarentegen niet genoemd. Wij verzoeken u om in toekomstige 
jaarverslaggeving de borging van de wezenskenmerken van het openbaar onderwijs ook een 
plek te geven.

Tot slot
Gelet op de nu voorliggende jaarverslaggeving 2020 vertrouwen wij erop dat Florente ondanks het 
negatieve resultaat een gezonde financiële positie heeft. De aanhoudende coronacrisis en het 
lerarentekort stellen Stichting Florente Basisscholen voor grote uitdagingen. Wij waarderen de wijze 
waarop u zich als directeur-bestuurder samen met uw bestuur en de leerkrachten, ook in tijden van 
crisis, inzet voor de stichting en het onderwijs in de gemeente Ouder-Amstel. De gemeente blijft 
graag met u in gesprek en zoekt indien nodig en waar mogelijk graag gezamenlijk naar oplossingen.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel,
de secretaris,    de burgermeester,

R. van Reijswoud      J. Langenacker 
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