Verkort jaarverslag

De belangrijkste ontwikkelingen en plannen
voor Baasisscholen
Dit is een verkorte versie van

het jaarverslag 2020.
Het volledige jaarverslag is te lezen
op stichtingbaasis.nl.

Een leven lang leren
We investeren in het professionele kapitaal van onze
medewerkers: menselijk kapitaal, sociaal kapitaal en
besluitvormingskapitaal. Er is speciale aandacht voor o.a.
het (door)ontwikkelen van scholing, het sociaal medisch team,
werkdruk vermindering en het voeren van een actief
coachingsbeleid om verzuim steviger op de kaart te zetten.

Openbaar Baasisonderwijs
taalklas

voor kinderen van wie Nederlands
niet de eerste taal is.

plusklas

voor (hoog)begaafde kinderen die
meer uitdaging aan kunnen.

daltononderwijs
talentschool
academische basisschool
basistoezicht toegekend
door de onderwijsinspectie

Onze missie
Baasisscholen bieden leerlingen kwalitatief hoog
waardig en effectief onderwijs en zijn een
ontdekkings-, leer- en ontmoetingsplaats:
een integrale leerschool.
De leerlingen verlaten onze scholen
met zelfvertrouwen en een positief zelf
beeld. Ze zijn zich bewust van hun eigen
talenten en kwaliteiten. We bieden hun kan
sen, nu en in de toekomst, door ze een grote
dosis aan basiskennis en vaardigheden mee
te geven. We hebben de leerlingen geleerd keuzes
te maken, creatief te denken en te handelen. Ze leveren een
actieve bijdrage aan de omgeving vanuit verantwoordelijkheid
voor zichzelf en de ander. De leerlingen staan open voor de
wereld en voor andere mensen, ze kunnen samenwerken en
hebben geleerd wat het betekent om met en voor
anderen het verschil te maken .

Strategische koers
In het beleidsplan 2019-2023 staat opbrengstgericht
boeiend onderwijs. We onderzoeken de mogelijkheid om
op iedere locatie een integraal kindcentrum te vormen om
de ontwikkelingskansen van kinderen van 0 tot 13 jaar te
vergroten. We focussen op verduurzaming bij de nieuw
bouw van de Brinkschool in Haren en Schuilingsoord,
De Schuthoek/De Zuid Wester in Zuidlaren en
(groot)onderhoud aan bestaande scholen.
Verdergaande eisen rondom digitalisering
in het onderwijs hebben onze blijvende
aandacht.

COVID-19
	Waardering voor leerlingen,
ouders/verzorgers en leerkrachten
	Impuls aan digitaal onderwijs
	Samenwerking kinderopvangpartners
	Extra inzet van personeel en ICT-middelen
dankzij subsidies

Begroting en resultaat
Het resultaat over 2020 is ruim € 4.000 positie
ver uitgevallen dan begroot.
Door o.a. investeringen in nieuwbouw van
scholen, zonnedaken en ICT middelen, is er
de laatste jaren veel uitgegeven. Daardoor is
de liquiditeit onder druk komen te staan.
In 2020 is er een omslag gekomen, waarbij de

Resultaten
(in Euro’s x 1.000)
Leerlingen

Personeel
liquiditeit in de komende jaren een structurele
verbetering ondergaat.
De meerjarenbegroting vertoont een oplopend
positief resultaat. Daarbij geholpen door een
oplopend leerlingenaantal in de komende
jaren.

begroot 2020

werkelijk 2020

begroot 2021

- 510

- 506

licht positief

2.587

2.631

In 2020 zijn subsidies beschikbaar gesteld met het oog op het aanpakken van de problemen die zijn ontstaan door Covid19.
Door middel van deze gelden hebben we extra personeel kunnen inzetten en extra ICT middelen kunnen aanschaffen.
Met een gericht financieel beleid wordt gewerkt aan de nieuwbouwplannen voor een viertal scholen in de komende jaren.
Duurzaamheid en voorzieningen in het kader van het toegroeien naar een integraal kind centrum, krijgen daarbij speciale
aandacht. Ook de verdergaande eisen rondom digitalisering van het onderwijs hebben onze aandacht.

onderwijzend personeel

157 fte

16,5 fte
11 fte
7 fte
flexpool
directieformatie
ondersteunend personeel

