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 Inleiding 

 Voor u ligt de 1e managementrapportage van Staij, de stichting voor Openbaar basisonderwijs 
 in Amsterdam-Oost over 2022. Doel van deze rapportage is de Raad van Toezicht te informeren 
 over de realisatie van de begroting zoals deze in december 2021 is vastgesteld. Deze rapportage 
 beschrijft de periode januari tot en met juli 2022. 

 In deze rapportage passeren de belangrijkste inhoudelijke ontwikkelingen van de eerste 7 
 maanden van 2022 de revue. Hierbij is zoveel mogelijk aansluiting gezocht met koersplan. 

 Het waren maanden zonder schoolsluitingen, en voor het eerst in ruim twee jaar zagen we een 
 terugkeer van ouders in de school, meer studiedagen. We zagen nog wel veel ziekteverzuim, 
 groepen die thuis moesten blijven daardoor, en volop inzet van onze scholen om opgelopen 
 achterstanden (sociaal of cognitief) weer goed te maken. 
 ‘Terug naar normaal,’ was het dus nog niet. Maar er is veel gezamenlijke opluchting over het 
 herstel van contact en relatie. We hopen dat we de komende maanden en jaren weer opnieuw 
 verder kunnen bouwen. 

 Het resultaat over de periode januari tot met juli is € 1.727.147. In deze rapportage geven wij 
 tevens een prognose voor het resultaat over geheel 2022. Op grond van de meest recente cijfers 
 verwachten wij hierbij een positief resultaat van € 1.044.913. 
 Dit is € 619.481 hoger dan de begroting 2022. In het vervolg van deze rapportage zullen we dit 
 resultaat verder analyseren. 
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 1. Aanbod 

 1.1 Een breed en Amsterdams curriculum 

 Uit Het Koersplan 2019-2023:  “Ons onderwijsaanbod  is volop in ontwikkeling. Al onze scholen 
 willen hun onderwijs zo ontwikkelen dat het onze leerlingen beter toerust op de maatschappij 
 van nu en in de toekomst. Dat vraagt om een breed curriculum. 

 Wij zijn ervan overtuigd dat een breed curriculum kinderen stimuleert en meer kansen biedt. 
 Plezier in filosofie of juist in het ontwerpen en maken van dingen, wetenschap en techniek, 
 sporten en muziek maken, lessen over duurzaamheid en milieu, media workshops. 

 Een breed curriculum biedt leerlingen ook de mogelijkheid te ondervinden wat ze kunnen en 
 daardoor doen alle leerlingen succeservaringen op. Met trots en een positief zelfbeeld als 
 resultaat. 

 Op dit moment bereiken we dat nog onvoldoende. De basisvakken taal en rekenen zijn zeer 
 dominant geworden in de manier waarop we succes definiëren, hoe we leerlingen naar zichzelf 
 laten kijken en hoe we het aanbod structureren. Daarmee wordt nog niet alle leerlingen recht 
 gedaan, terwijl dat wel de motivatie van leerkrachten is. Daar gaan we dus aan werken. We 
 blijven een stevige basis bieden, leerlingen kunnen niet zonder, maar onze ambities zijn breder. 

 Meerdere van onze scholen werken al met curricula waarin leerlingen uiteenlopende talenten 
 kunnen inzetten. Sommige scholen laten via met zorg gemaakte portfolio’s zien wat de 
 resultaten daarvan zijn. Hierop gaan we gezamenlijk verder ontwikkelen. 

 De Openbare- en de Amsterdamse identiteit zitten verweven in ons aanbod. Onze scholen 
 brengen verschillende opvattingen bij elkaar en laten leerlingen er op basis van 
 gelijkwaardigheid over in discussie gaan. Zo leren ze kritisch naar zichzelf en de samenleving 
 kijken. We maken gretig gebruik van het rijke culturele, sportieve en historische aanbod dat 
 Amsterdam te bieden heeft. Ook het bedrijfsleven nodigen we uit mee te werken aan ons 
 aanbod. We doen dat aanbod zoveel mogelijk samen met onze partners in de kinderopvang en 
 door verbindingen aan te gaan met partners in wijk en in de stad”. 

 In de eerste periode van dit kalenderjaar zijn de Staij-scholen grotendeels ononderbroken open 
 geweest. Weliswaar werd de opening diverse malen op groeps- of unit niveau verstoord doordat 
 er door besmettingen in groepen of bij onderwijzend personeel overgegaan moest worden tot 
 tijdelijke sluiting. De ontwikkeling van het brede Amsterdamse curriculum heeft hierdoor bij 
 enkele scholen vertraging opgelopen maar bij anderen is dit gewoon doorgegaan.  In relatie tot 
 de ontwikkeling/uitbreiding van het aanbod kan als opbrengst van deze periode gemeld 
 worden dat er, net als in de eerste maanden van 2021 met name op diverse onderdelen 
 verbreding van het curriculum heeft plaatsgevonden. Deze uitbreiding is erg schoolgebonden 
 geweest zoals wij tijdens de schoolbezoeken in het eerste kwartaal ‘22 hebben gezien. De 
 schoolbezoeken maken integraal onderdeel uit van de Staij kwaliteitscyclus. Tot de 
 zomervakantie van 2022 zijn er nog 9 schoolbezoeken uitgevoerd. De scholen die in vanwege 
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 verschillende omstandigheden niet bezocht konden worden, worden als eerste bezocht in 
 schooljaar 2022-2023. 

 In het kader van de jaarplannen schooljaar 2021-2022 hebben Staij-scholen ook in het eerste 
 kwartaal van 2022 gekeken naar de ontwikkeling van plannen om bij het niet meer 
 beschikbaar hebben van voldoende gekwalificeerd personeel over te gaan tot het “uitbesteden” 
 van onderdelen uit het curriculum bij maatschappelijke organisaties. Het gaat daarbij met name 
 om de niet cognitieve domeinen zoals o.a. de creatieve vakken en burgerschap onderwijs. 
 Wanneer de, te verwachten,  tendens doorzet dat  er steeds minder leerkrachten beschikbaar 
 zijn, zijn diverse Staij-scholen in dit verband aan het nadenken over de invoering van een 
 onderdeel uit het Noodplan Lerarentekort Grote Steden; nl. de invoering van de vijfdaagse 
 schoolweek/vierdaagse lesweek. 
 Inmiddels is in de periode tot de zomervakantie 2022 duidelijk geworden dat diverse 
 Staij-scholen over zijn gegaan op het “uitbesteden” van onderdelen uit het curriculum naar 
 maatschappelijke organisaties. In dat kader heeft Staij voor een drietal scholen afspraken 
 gemaakt met de organisatie Fawaka. Zij nemen 1 lesdag in het gehele schooljaar 2022-2023 voor 
 3 scholen voor hun rekening met het onderwerp “burgerschapsonderwijs”. 
 Een aantal Staij-scholen gaat gebruikmaken van het aanbod dat “Amsterdam Anders” aanbiedt. 
 Dit is een initiatief van de gezamenlijke amsterdamse besturen waarin op projectbasis invulling 
 wordt gegeven aan onderdelen uit het curriculum. 

 In het 1e en 2e kwartaal 2022 zijn de scholen druk bezig met de uitvoering van hun door de 
 Medezeggenschapsraden goedgekeurde NPO-plannen. Nadat in 2021 duidelijk werd dat er 
 vanuit de overheid een (grote) financiële impuls gegeven zou worden (minimaal €700 per 
 leerling, afhankelijk van de schoolweging) om de gevolgen van de Covid epidemie voor 
 leerlingen te “repareren” zijn de plannen op alle Staij-scholen in uitvoering. Op dit moment 
 voeren de scholen plannen voor het  2e “reparatie jaar” uit, waarbij de middelen vanuit de 
 overheid terug zijn gelopen naar minimaal €500 per leerling, afhankelijk van de schoolweging. 
 De evaluatie van de inzet op NPO-middelen wordt meegenomen in de reguliere 
 kwaliteitscyclus. 

 Op 1-8-2022 loopt de samenwerkingsovereenkomst af die 4 jaar geleden is opgesteld met het 
 bestuur van de Geert Groote school over een vestiging van Vrijeschoolonderwijs (Thula) in Staij 
 school de Dapper. De bestuurders van Staij en de Geert Groote hebben besloten om geen vervolg 
 aan deze samenwerking te geven, mede door het gegeven dat de vestiging vanuit nieuwe, 
 landelijke regelgeving als zelfstandig brinnummer verder kan bestaan. De (financiële) 
 ontvlechting is in het eerste kwartaal 2022 gestart. 

 In het tweede kwartaal is het tot een gehele (financiële en personele) afwikkeling gekomen. 
 Personeel dat in dienst  was van Staij is per 1-8-2022 in dienst gekomen bij de stichting Geert 
 Groote scholen en de leerlingen zijn overgeschreven vanuit de Dapper naar de Geert 
 Grooteschool. Het is de verwachting dat Thula medio oktober ‘22 vanuit Staij-school de Dapper 
 verhuist naar hun nieuwe onderkomen aan het OBI-plein in Amsterdam Oost. 

 In het kader van de vernieuwing en verbreding van het aanbod heeft er in het tweede kwartaal 
 een themamiddag voor directeuren en intern begeleiders plaatsgevonden.  Het thema voor deze 
 bijeenkomst was “begrijpend lezen; nieuwe inzichten en een blik op de toekomst van het 
 leesonderwijs”. Deze druk bezochte middag is voor een aantal scholen de aanzet geweest om 
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 hun (begrijpend) leesonderwijs tegen het licht te houden en daar waar nodig als 
 veranderonderwerp op de agenda voor schooljaar 2022-2023  te zetten. 

 1.2 ICT en het onderwijs 

 “De afgelopen jaren is er door al onze scholen volop geïnvesteerd in de aanschaf van educatieve 
 digitale pakketten. Veel methodes worden ondersteund met digitaal lesmateriaal. 

 Bij de ondersteuning van de leerkracht bij het inzetten van de digitale leermiddelen is een 
 specialist ‘digitalisering’ eigenlijk onmisbaar. We zien dat de scholen die hier actief op inzetten 
 vooroplopen bij het experimenteren met ICT in kleinschalige pilots. Zo ontwikkelen deze 
 scholen vanuit ervaring een visie op de bijdrage die ICT kan leveren aan de kwalificatie, 
 socialisatie en persoonsvorming van leerlingen. Nog niet alle Staij-scholen hebben zo’n 
 uitgewerkte visie, het is de bedoeling dat al onze scholen dat deze koersplanperiode wel 
 hebben. In de visie moet in elk geval worden uitgelegd hoe de school de leerlingen digitaal 
 vaardig maakt op de onderdelen basisvaardigheden, informatievaardigheden, mediawijsheid 
 en computational thinking.” 

 In het eerste kwartaal 2022 heeft de laatste migratie van een Staij school naar het gezamenlijke 
 Google Workspace platform plaatsgevonden. Alle Staij-scholen  werken nu via het 
 COOL-platform/Google Workspace for education. Het beheer van internet, applicaties en 
 telefonie ligt daardoor bij 1 partij. Staij is tevens lid geworden van het SIVON. Dit is een 
 coöperatie van schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs die hulp biedt bij 
 aanbestedingen en inkoop van digitale middelen. 

 Samen met de stafmedewerker ICT is in het eerste kwartaal van 2022  begonnen met het 
 vormgeven van de contouren van een nieuw ICT beleidsplan. Het raamwerk daarvan is gericht 
 op onder meer de volgende uitgangspunten: 

 o  Professionalisering van ICT-vaardigheden van personeel 
 o  Werken en uitwisselen op één platform met één beheerder 
 o  Verhouding leerling:devices binnen twee jaar laten oplopen van 1:3 naar 1:1 

 Helaas nemen de hierboven beschreven migraties van de scholen naar het Google Workspace 
 platform in de eerste maanden van 2022 meer tijd in beslag in de begeleiding van scholen. 
 Hierdoor en mede door enkele andere vertragende factoren is er slechts een prille start gemaakt 
 is met een nieuw ICT beleidsplan. Inmiddels is er een conceptversie van een nieuw Staij ICT 
 beleidsplan. Deze is in de weken voorafgaand aan de zomervakantie voorgelegd aan een drietal 
 Staij directeuren. Hun feedback wordt verwerkt tot een versie die in de periode tot oktober 2022 
 wordt voorgelegd aan alle Staij-directeuren. 

 Een van de vertragende factoren was dat er een mogelijk datalek geconstateerd werd binnen de 
 Staij werkomgeving. In samenwerking met onze netwerkbeheerder en het tijdelijk afsluiten 
 van Staij accounts is dit mogelijke datalek opgelost. De functionaris gegevensbescherming 
 heeft geheel volgens de procedure de autoriteit persoonsgegevens hierover geïnformeerd 
 alsmede de maatregelen doorgenomen om dit in de toekomst te voorkomen. 
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 2. Personeel 

 2.1 Personele kwesties 

 Aan het eind van de verslagleggingsperiode werd zichtbaar dat er meer werknemers kozen 
 voor externe mobiliteit op eigen verzoek dan waarmee vooraf rekening was gehouden. In de 
 periode van januari tot augustus 2022 hebben 53 werknemers ontslag op eigen verzoek 
 genomen. Er is vaak gekozen is voor het aanvaarden van een baan in het onderwijs buiten 
 Amsterdam. 
 Op veel scholen heeft dit geresulteerd in het ontstaan van gaten in de formatie. Waarbij er 
 uiteindelijk op al deze scholen een oplossing is gevonden en alle kinderen gewoon naar school 
 konden per 29 augustus jl. 
 Het mag duidelijk zijn dat veel van onze scholen ver af staan van het ideaal: iedere leerling alle 
 dagen onderwijs van een ervaren en bevoegde leerkracht. Onze scholen blijven maximaal 
 investeren richting dat ideaal: door heel veel mensen op te leiden, nieuwe samenwerkingen op 
 te zoeken en leerkrachten zo goed mogelijk aan onze scholen te binden. 

 2.2 PZ thema’s 

 Onderhandelaarsakkoord PO 
 Aan het einde van de verslagleggingsperiode werd vlak voor de meivakantie een 
 onderhandelaarsakkoord PO bereikt welke de bestaande loonkloof met terugwerkende kracht 
 per 1 januari 2022 met het VO dicht. Dit overeenkomstig de al jaren bestaande wens c.q. eis bij 
 de onderwijsvakbonden. De definitieve uitwerking van het onderhandelaarsakkoord voor het 
 personeel zal zijn beslag krijgen in de maanden juni tot en met augustus 2022. 

 Onderhandelaarsakkoord CAO PO 2022-2023 
 Bovenop het eerder bereikte onderhandelaarsakkoord PO is er ook een akkoord bereikt voor een 
 nieuwe CAO. Hierin is overeengekomen een loonsverhoging per 1 juli 2022 van 4,75, een 
 eenmalige uitkering van E 500,-- bij een fulltime aanstellingsomvang en wijziging van het 
 ouderschapsverlof met ingang van 2 augustus 2022. 

 Arbeidsmarkttoelage NPO 
 Door het bereikte onderhandelaarsakkoord PO en CAO PO 2022-2023 zijn de loonkosten 
 substantieel gestegen per 1 januari en juli 2022. Dit maakt dat de ontvangen subsidie voor het 
 verstrekken van de Arbeidsmarkttoelage NPO niet meer toereikend is om de kosten te dekken. 
 Het percentage van 8% in schooljaar 2021-2022 is dan ook naar beneden bijgesteld voor 
 schooljaar 2022-2023 naar 7%. 

 2.3 Verzuim 
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 Het gemiddelde ziekteverzuim van januari tot augustus 2022 was 7,99%. Dit is een forse stijging 
 in vergelijking met dezelfde periode in 2021. Dezelfde periode in 2021 gaf een gemiddeld 
 ziekteverzuim van 6,22%. Dit beeld is in de hele onderwijssector te zien, net als in andere 
 maatschappelijke sectoren. 
 Bijna de helft van alle scholen hebben een hoog verzuim van meer dan 8% met een uitschieter 
 tot bijna 16,5%. Dit betreft vooral een aantal werknemers die langdurig ziek zijn. De uitschieter 
 betreft OBS De Kaap en wordt veroorzaakt doordat er vier werknemers langdurig ziek zijn. Dit 
 hoge aantal verzuimende werknemers op een klein team heeft direct een grote invloed op het 
 totale verzuimpercentage van de school. 

 Ziekteverzuim periode januari tot augustus 2022 

 PERCENTAGE 

 AANTAL 
 VERZUIMENDE 

 DAGEN 

 AANTAL 
 BESCHIKBARE 

 DAGEN 

 124BS  BOVENSCHOOLS  5,05%  90  1.783 

 124DBS  A'DAM  29,32%  182  620 

 124STF  STAF  7,58%  195  2.573 

 18UR  ALDOENDE  7,83%  454  5.797 

 19AI  OBS DE KAAP  16,47%  749  4.546 

 19AQ  OBS DE DAPPER  7,72%  287  3.723 

 19AQ01  THULA  0,39%  2  466 

 19CH00  OBS FLEVOPARK  9,20%  625  6.800 

 20TV  BS DE PINKSTERBLOEM  7,42%  446  6.018 

 20TW  5E MONT. WATERGRAAFSMEER  7,41%  662  8.929 

 20WT  SSBO HET SPECTRUM  11,65%  673  5.772 

 20YG  BREDE DALTONSCHOOL DE MEER  8,64%  565  6.547 

 20ZG00  DE INDISCHE BUURT SCHOOL  13,79%  755  5.473 

 20ZG01  DE BATAVIA SCHOOL  2,59%  112  4.315 

 20ZH  DE KRAAL  7,38%  574  7.778 

 22LE  OBS 8E MONTESORRI Z'BURG  6,66%  321  4.815 

 27YK  DE KLEINE KAPITEIN  11,27%  312  2.766 

 28BA  STEIGEREILAND  10,25%  920  8.981 

 29UA  LATERNA MAGICA  0,90%  94  10.416 

 30PM  ZEEBURGEREILAND  2,77%  141  5.094 

 30UP  DE AMSTEL  9,87%  510  5.162 

 31VD  DE SCHATKAART  0,00%  0  174 

 Totaal  7,99%  8.668  108.546 
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 3. Gemeenschap 

 3.1 Kracht van het verschil 

 Prioriteit van Staij is dat te allen tijde geïnvesteerd wordt in onderwijskwaliteit van onze 
 scholen, zodat alle scholen aantrekkelijk, passend en veilig zijn voor iedere leerling en ouder in 
 de wijk. De inzet van Staij is dat elke school een afspiegeling is van de wijk. Dat is nu (nog) niet 
 op alle scholen het geval. Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen in de tweede periode van 2022 op 
 dit gebied. 

 3.2 Diversiteit in taal 

 Er kan geen melding gedaan worden van nieuwe ontwikkelingen in de tweede periode van 
 2022 ten aanzien van diversiteit in taal. 

 Vermeldenswaardig is het initiatief van Staij om voor het personeel een Themajaar Lezen te 
 organiseren in 2022/2023. Bij de kwaliteitsbezoeken in 2021 viel het op dat bij diverse 
 Staij-scholen het leesonderwijs volop in ontwikkeling is. Voorbeelden hiervan zijn de 
 introductie van nieuwe begrijpend lezen methodes en het actualiseren/veranderen van de 
 schoolbibliotheek. Dit was de aanleiding om dit onderwerp bovenschools aandacht te geven. De 
 inhoud van het themajaar is vormgegeven samen met twee leesspecialisten van scholen van 
 Staij, één schooldirecteur en twee stafmedewerkers, onder leiding van een projectleider. Het 
 jaar start in oktober 2022 met een Staij-Boekenbal, waarna in de loop van het schooljaar 
 verschillende activiteiten (workshops en lezingen) worden georganiseerd. 

 3.3 Passend onderwijs 

 Tussen april en juli 2022 hebben de volgende nieuwe ontwikkelingen plaatsgevonden: 
 ⮚  Er hebben op initiatief van Staij twee thematische bijeenkomsten plaatsgevonden over 

 het jonge kind. Aanleiding hiervoor waren de zorgen over de instroom van een de 
 relatief grote groep kleuters met een ontwikkelingsachterstand. Bij de bijeenkomst 
 waren ook de voorschool aanbieders in Oost, het Kabouterhuis (jeugdzorg), het 
 Samenwerkingsverband Primair Onderwijs aanwezig en de gemeente Amsterdam. 
 Gezamenlijk is nagedacht over een aanbod voor deze groeiende groep leerlingen. Dit 
 initiatief krijgt een vervolg in 2022/2023. 

 ⮚  Twee scholen van Staij (Flevoparkschool en Indische Buurt School) zijn gestart met het 
 project  Bouwen aan Expertise Netwerken (BEN Amsterdam).  Dit is een deelproject 
 binnen het stedelijke NPO-project. Het project heeft als doelstelling om de 
 samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp te versterken. 

 ⮚  De pilot van Staij waarin wordt samengewerkt met Orion en Levvel heeft verder inhoud 
 gekregen. Deze pilot loopt naar tevredenheid. Hierbij zijn sinds 2020 drie scholen van 
 Staij betrokken (Dapper, Aldoende en Flevopark). 

 ⮚  Staij participeert in een pilot van het SWV waarin geoefend wordt met het werken in 
 Ondersteuningsteams (OT’s) op de scholen. Het doel van de pilot is om enerzijds de 
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 kennis en het netwerk van het SWV beter te benutten bij het vormgeven van de extra 
 ondersteuning, en anderzijds de toeleiding naar het Speciaal (Basis) Onderwijs te 
 versoepelen. Deze pilot loopt t/m december 2022. Bij de pilot zijn zeven scholen van 
 Staij betrokken. 

 Onze zorgen blijven uitgaan naar de wachtlijsten in het Speciaal (Basis) Onderwijs en de 
 specialistische jeugdhulp. De wachtlijsten zorgen voor verergering van de problematiek op de 
 scholen én in de gezinnen. 

 3.4 Informatie, oudercommunicatie en PR 

 Over de tweede periode 2022 zijn ten aanzien van bovenstaande doelstellingen 
 geen nieuwe ontwikkelingen te melden 

 4. Lerende en duurzame organisatie 

 4.1 Coachingshuis 

 Het Coachingshuis heeft een aanbod ontwikkeld dat de kwaliteit van individuele leerkrachten, 
 teams en de organisatie verbetert. Er is een aanbod ontwikkeld vanuit vier domeinen:  

 ●  Pedagogisch-didactische coaching 
 ●  Supervisie 
 ●  Kennis en inzicht in leren en ontwikkelen binnen een schoolorganisatie 
 ●  Kennis en inzicht in systeemdynamiek en vanuit systemisch waarnemen het 

 ontwerpen van veranderinterventies. 

 Bovenschools is het Coachingshuis Staij breed actief in de IKC ontwikkeling van huidige en nog 
 te starten IKC’s, het maatwerk traject zij-instroom samen met de Laterna Magica. 

 In de stad Amsterdam verzorgt het Coachingshuis voor aankomende en zittende coaches een 
 leerarrangement pedagogisch-didactisch coachen in het kader van het noodplan lerarentekort 
 onder de projectnaam Leraar een kleurrijk beroep. 
 Federatiepartner schoolbestuur OOADA waardeert ons aanbod en maakt met enige regelmaat 
 gebruik van coaching, supervisie en systemische diagnoses. Dit jaar werd de systemische 
 diagnose vooral ingezet bij directeuren die nieuw startten op een school. 

 Procesbegeleiding bij verandertrajecten binnen Staij is meer en meer onderdeel van ons werk 
 geworden. Nieuw in ons aanbod is de systemische leerlingbespreking, een systemische 
 diagnose ten dienste van de leerling in het systeem van de school. 

 4.2 Opleidingsschool Staij 

 In het schooljaar 2021-2022 leidt het opleidingsteam van Staij circa 80 studenten op. De 
 intensieve Opleidingsschool Laterna Magica heeft toestemming gekregen eveneens gebruik te 
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 maken van de subsidies rondom het zijinstroomtraject Amsterdam, zij werken hierbij samen 
 met de pabo Hogeschool Utrecht (HU). 

 De Opleidingsschool is een kleine samenwerking aangegaan met de Ipabo met als doel om 
 uitzonderingssituaties mogelijk te maken voor LiO-studenten bij Staij. De samenwerking betreft 
 naast het werken met LiO-studenten ook het plaatsen van een aantal eerste en/of tweedejaars 
 studenten. 

 In februari hebben twee zijinstromers hun zijinstroomtraject succesvol afgerond na het volgen 
 van het tweejarig traject. 

 De Opleidingsschool heeft twee nieuwe leerwerkkaarten ontwikkeld: ‘Begeleiden van 
 volwassenen’ en ‘Hoe maak ik van mijn klas een groep’. 
 De inhouden vanuit alle leerwerkkaarten zijn gekoppeld aan de nieuwe Amsterdamse 
 Leer-Kracht-Lijn, de bekwaamheden die de pabo’s gebruiken met de studenten. Deze zijn 
 ontwikkeld in afstemming met de samenwerkende besturen en P&O vanuit de federatie. 

 4.2 Onderzoek 

 Het bovenschoolse onderzoek leerteam van Staij, dat is opgericht in 2018 en dat bestaat uit 
 verschillende leerkrachten van Staij-scholen, heeft gewerkt aan de inhoud van een poster die 
 leerkrachten kan helpen bij het maken van kansrijke keuzes in de voorbereiding van een les of 
 bij het uitkiezen van materialen. 
 Bij de scholen zijn thema’s opgehaald voor het uitdraaien van onderzoek door studenten voor 
 schooljaar 2021-20212. Thema’s zijn: ouderbetrokkenheid, gelijke kansen, schaduwonderwijs en 
 de werkwijze van de gedragsspecialisten bij Staij. 
 Het opleidingsteam heeft met de coördinator onderzoek Staij gepraat over hoe de 
 schoolopleiders nieuwe inzichten over het bieden van gelijke kansen kunnen integreren in hun 
 dagelijkse praktijk. 
 Een van de leerkrachten van Staij heeft, naast de lesgevende taak, tijd gekregen om binnen Staij 
 ervaringen rondom de uitvoering van NPO-programma’s te verzamelen en te verspreiden. Deze 
 leerkracht houdt relevant onderzoek in de gaten en voedt het Directieberaad met de resultaten 
 daarvan. 
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 5. Randvoorwaarden 

 5.1 Financiën 

 In het koersplan hebben we de ambitie uitgesproken om over te gaan op een 
 schooljaarbegroting. Deze ambitie heeft geresulteerd in een derde schooljaarbegroting die 
 zoveel mogelijk aansluit op de ambities uit het koersplan. Deze begroting is positief ontvangen 
 zowel door de (P)GMR als de Raad van Toezicht. 

 5.2 Huisvesting en Facilitair 

 Bestaande gebouwen 
 In de eerste maanden van 2022 is gewerkt aan de voorbereiding van groot onderhoud , voor een 
 groot deel volgens het nieuwe MJOP (meerjaren onderhoudsplan). Op basis van de financiële 
 ruimte is er hier en daar een keuze gemaakt om werkzaamheden uit te stellen. In voorbereiding 
 is ook genomen de haalbaarheidsstudie naar renovatie van een van de twee gebouwen van de 
 Indische Buurt School. Voor het (gemeente)begrotingsjaar 2023 zijn weer een 18-tal aanvragen 
 ingediend, waaronder de herhaalde aanvraag voor renovatie van Het Spectrum. 
 In het voorjaar is ook gewerkt aan het aanbrengen van ventilatie-units in de gebouwen van de 
 8e Montessori (vervanging) en de Bataviaschool (nieuw) waarvoor van de gemeente 
 Amsterdam een subsidie is ontvangen vanuit de regeling Gezonde Schoolgebouwen. Uitvoering 
 in de zomervakantie van 2022. 

 Nieuwe gebouwen 
 Nadat de Raad van Toezicht heeft ingestemd met de heropstart van de ontwikkeling van de IKC 
 Weespertrekvaart zijn als eerste drie modellen uitgewerkt die het kleinere programma 
 uitbeelden. In overleg met architect, gemeente en gebruikers is het meest kansrijke model 
 gekozen. 
 Hoewel er nog geen formele verschuiving van de oplevering van MKC De Schatkaart is 
 aangekondigd, lopen de zorgen over de bouw op. Door leveringsproblemen is vóór de 
 zomer/bouwvakvakantie van 2022 nog maar gevorderd tot het eerste vloerniveau. We moeten 
 ernstig rekening houden met een vertraging van maanden. 

 Duurzaamheid 
 De vervanging van de verlichting van Zeeburgereiland heeft wat vertraging door het later 
 leveren van materialen. De start van het werk is uitgesteld naar medio september 2022. De 
 overige projecten in de verduurzaming lopen gestaag door. Ook daar hebben we te maken met 
 lange(re) levertijden en een tekort aan personeel om uit te voeren. 
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 6. Voortgang begroting en ontwikkeling 
 leerlingaantallen 

 5.1 Overzicht van leerlingaantallen 

 In deze rapportage is een weergave opgenomen van de leerlingaantallen zoals die zijn 
 opgenomen in de in april opgestelde schooljaarbegroting 2022-2023 vergeleken met de 
 prognose van het aantal leerlingen op 1 oktober 2022. 

 BFP 
 2021-2022 

 Telling 
 1-10-2021 

 BFP 
 2022-2023 

 Telling 
 1-10-2022 

 Verschil BFP 
 - telling 

 18UR-Aldoende  395  376  374  361  -13 

 19AI-De Kaap  143  141  136  133  -3 

 19AQ-De Dapper  146  128  128  121  -7 

 19CH-Flevoparkschool  282  271  241  247  6 

 20TV-4e Montessori Pinksterbloem  377  380  380  374  -6 

 20TW-5e Montessori Watergraafsmeer  584  555  552  530  -22 

 20WT-Het Spectrum  141  143  141  136  -5 

 20YG-De Meer Dalton  451  438  414  414  0 

 20ZG00-Indische Buurtschool  265  226  237  251  14 

 20ZG01-Bataviaschool  93  98  100  139  39 

 20ZH-De Kraal  448  428  404  360  -44 

 22LE-8e Montessori Zeeburg  292  247  236  234  -2 

 27YK-Kleine Kapitein  147  120  155  153  -2 

 28BA-Montessori Steigereiland  560  538  512  510  -2 

 29UA-Laterna Magica  736  720  734  687  -47 

 30PM-IKC Zeeburgereiland  275  298  320  300  -20 

 30UP-Montessori De Amstel  289  292  301  295  -6 

 99AA MKC de Schatkaart  0  25  14  -11 

 Totaal  5.624  5.399  5.390  5.259  -131 
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 Mutatie schooljaar 2022-2023 t.ov. schooljaar 2021-2022 

 Voor het voorspellen van leerlingenaantallen spelen de economische conjunctuur en de 
 huizenprijzen in Amsterdam een rol. Het is nog steeds een trend dat veel gezinnen met 
 opgroeiende kinderen Amsterdam verlaten terwijl er minder gezinnen met kinderen voor terug 
 komen. Dit is de laatste jaren zichtbaar in de zij-uitstroom en is moeilijk te prognosticeren. Met 
 de gemeente Amsterdam is hierover het gesprek geopend.  In de risicoparagraaf is deze 
 ontwikkeling opgenomen. 

 Zichtbaar is dat ten opzichte van de vastgestelde 1 oktober telling 2021 een daling te zien is van 
 131 leerlingen. De stijging bij De Indische Buurtschool en de Bataviaschool wordt veroorzaakt 
 door resp. de sluiting van de Nautilus School door Amos en de instroom van Oekraïense 
 kinderen. De daling bij de andere scholen wordt met name veroorzaakt doordat de zij-uitstroom 
 groter is dan de zij-instroom. Bij Laterna Magica is dit het gevolg van een bewuste keuze om tot 
 een andere omvang van units te komen. 

 5.2 Voortgang begroting 2022 

 In deze managementrapportage wordt een prognose afgegeven voor het resultaat over geheel 
 2022  .  Op grond van de meest recente cijfers verwachten  wij een resultaat uit gewone 
 bedrijfsvoering van  € 2,2 miljoen positief  . Dit is  € 1,8 miljoen hoger  dan het exploitatieresultaat 
 uit de begroting 2022. Dit positieve resultaat wordt grotendeels (ca € 1 miljoen) veroorzaakt door 
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 niet ingezette NPO middelen. Met de scholen is afgesproken dat middelen die niet zijn ingezet 
 beschikbaar blijven voor volgende schooljaren. 
 Daarnaast verwachten wij een bijzonder resultaat te halen van  € 1,2 miljoen negatief.  Dit wordt 
 veroorzaakt door het afboeken van de vordering op OCW i.v.m. de overgang naar de nieuwe 
 bekostiging per 1 januari 2023 (€ 1,8 miljoen negatief) en de financiële afrekening met het 
 bestuur van De Geert Groote School als gevolg van de ontvlechting van Thula (€ 565.000 
 positief). Per saldo komt het te verwachten resultaat uit op  € 1 miljoen positief.  Als er echter 
 rekening wordt gehouden van doorschuiven van NPo middelen naar volgende schooljaren (ca € 
 1 miljoen) komt het werkelijk resultaat uit op circa € 0. 
 In de meerjarenbegroting 2022-2025 was er rekening mee gehouden dat de afboeking van de 
 vordering op OCW tot een navenante daling van het Eigen Vermogen zou leiden. Naar het zicht 
 na laat zien zal dat ultimo 2022 niet aan de orde zijn en blijft de financiële situatie van Staij 
 gezond. 
 Dat is ook hard nodig want komend jaar zullen we geconfronteerd worden met enorme 
 prijsstijgingen van met name de huisvestingslasten als gevolg van de hoge energielasten (circa 
 1,5 miljoen) en de oplopende inflatie. Voor zover nu bekend, wordt de materiële component van 
 de bekostiging in 2023 verhoogd met circa 10%. Dit zal echter bij lange na niet genoeg zijn om de 
 gestegen kosten te dekken. Tevens is bij de Algemene Beschouwingen aan de minister van 
 OCW verzocht om ook scholen te compenseren voor de hoge energielasten. Dit plan moet echter 
 nog worden uitgewerkt door OCW, dus ook hiervoor zijn nog geen bedragen bekend. 
 In de meerjarenbegroting 2023-2026 zullen deze effecten worden meegenomen en dan zal ook 
 duidelijk welk effect een en ander heeft op de ontwikkeling van ons Eigen Vermogen 

 Baten 
 Begroting 

 2022 
 Prognose 

 2022  Verschil 

 Begroting 
 jan-jul 
 2022 

 Werkelijk 
 jan-jul 
 2022 

 Begroting 
 aug-dec 

 2022 

 Prognose 
 aug-dec 

 2022 

 (Rijks)bijdragen OCW  43.662.047  49.612.172  5.950.125  25.833.374  29.813.831  17.828.673  19.798.341 

 Overige overheidsbijdragen  3.351.817  3.368.220  16.403  2.020.030  2.010.054  1.331.787  1.358.166 

 Overige baten  1.086.832  916.837  -169.995  776.222  626.727  310.610  290.110 

 Totaal BATEN  48.100.696  53.897.229  5.796.533  28.629.626  32.450.612  19.471.070  21.446.617 

 Lasten 

 Personele lasten  40.486.726  43.729.952  3.243.226  24.484.942  25.956.505  16.001.784  17.773.447 

 Afschrijvingen  1.036.554  836.490  -200.064  562.366  484.307  474.188  352.183 

 Huisvestingslasten  3.290.796  3.780.133  489.337  1.847.711  2.278.034  1.443.085  1.502.099 

 Instellingslasten  2.842.530  3.257.177  414.647  1.677.463  1.979.046  1.165.067  1.278.131 

 Totaal LASTEN  47.656.606  51.603.752  3.947.146  28.572.482  30.697.892  19.084.124  20.905.860 

 Saldo BATEN en LASTEN  444.090  2.293.477  1.849.387  57.144  1.752.720  386.946  540.757 

 Saldo financiële baten en 
 lasten 

 18.658  28.073  9.415  16.158  25.573  2.500  2.500 

 Resultaat  425.432  2.265.404  1.839.972  40.986  1.727.147  384.446  538.257 

 15 



 Afboeken vordering OCW  -1.785.491  -1.785.491 

 Afrekening Geert Groote  565.000  565.000 

 Totaal resultaat  425.432  1.044.913  619.481 

 Rijksbijdragen 
 De verwachte Rijksbijdragen zijn bijna  € 6 miljoen  hoger dan begroot. 

 Hiervan heeft € 4 miljoen betrekking op het aanpassen van de bekostiging om de toename van 
 de loonkosten a.g.v het dichten van de loonkloof met het Voortgezet Onderwijs en de CAO 
 stijging per 1 juli van 4,75% te dekken. 
 Tevens ontvangen een aantal scholen met een hoge achterstandsscore vanuit het Nationaal 
 Programma Onderwijs extra middelen voor een Arbeidsmarkttoelage voor het personeel. Voor 
 Staij is dat in totaal  € 935K.  Deze middelen waren  niet begroot. 
 Ook is voor de schooljaar 2021-2022 en 2022-2023 extra geld beschikbaar gesteld voor de 
 opvang van vreemdelingen, daarnaast is a.g.v de oorlog in Oekraïne het aantal nieuwkomers 
 behoorlijk toegenomen. Dit leidt tot ruim  € 800K  extra  baten. 

 Overige overheidsbijdragen en subsidies 
 Deze post bestaat voornamelijk uit subsidies van de gemeente Amsterdam. De baten hiervoor 
 zijn naar verwachting nagenoeg gelijk aan de begroting. 

 Overige baten 
 De onderschrijding van de overige baten wordt met name veroorzaakt door lagere baten voor 
 detachering dan begroot. 

 Personeelslasten 
 De verwachte personeelslasten zijn ruim  € 3,2 miljoen  hoger dan begroot. Dit wordt grotendeels 
 veroorzaakt door de verhoging van de salarissen, de inzet van extra personeel op NPO en de 
 Arbeidsmarkttoelage NPO (circa  € 1,9 miljoen). 
 Als gevolg van het oplopende lerarentekort maken de scholen steeds meer gebruik van inzet 
 van extern personeel, de meerkosten hiervan bedrag naar verwachting circa €  1,2 miljoen  . 
 De toename van de loonkosten houdt geen gelijke tred met de toename van de bekostiging. Dit 
 wordt veroorzaakt door het lerarentekort en de inzet van OOP dat vaak lagere loonkosten heeft 
 dan OP. Dit is ongewenst. 

 Investeringen 
 Hieronder is opgenomen het overzicht van de investeringen in de periode januari tot en met juli 
 2022 en een prognose voor heel 2022 t.o.v de totale begroting 2022. De investeringen in 
 Leermiddelen en ICT blijven nu nog behoorlijk achter bij begroting. Veel van deze investeringen 
 vinden echter plaats rond en na de zomervakantie. Over heel 2022 zullen de investeringen naar 
 verwachting iets lager uitkomen dan begroot. 
 De afschrijvingslasten zijn naar verwachting circa  € 200K  lager dan begroot. Dit komt enerzijds 
 door minder investeringen dan begroot en anderzijds doordat de investeringen vaak pas later in 
 het jaar plaatsvinden. . 
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 Begroting 2022 
 Realisatie 

 jan-jul 2022 
 Realisatie 

 jan-jul 2022 

 Meubilair  380.400  360.260  380.260 

 ICT  570.500  195.324  445.324 

 Inventaris en apparatuur  1.300  23.191  23.191 

 Leermiddelen  190.000  6.340  156.340 

 Totaal investeringen  1.142.200  585.115  1.005.115 

 Huisvestingslasten 
 De huisvestingslasten overschrijden bijna  € 500K  . 
 Deze overschrijding wordt met name veroorzaakt door hogere kosten voor schoonmaak ad 
 € 150K  . Dit komt deels door indexering van de tarieven  per 1 januari met 7%, maar ook met 
 toename van het aantal uren schoonmaak. 
 Verder worden we geconfronteerd met steeds hogere kosten voor onderhoudscontracten en het 
 dagelijks onderhoud (zoals het verhelpen van storingen en reparaties) voor in totaal circa 
 € 100K.  Deze kosten zijn lastig te begroten en er  is ook moeilijk op te sturen. 
 Ook de kosten voor afvalverwerking zijn hoger dan begroot, circa  € 50K. 
 De kosten voor energie zullen naar verwachting circa  € 90K  hoger uitkomen dan begroot.  Dit is 
 geen gevolg van hogere tarieven, maar een hoger verbruik. Dit wordt vooral veroorzaakt 
 doordat a.g.v. veel gestookt is met de ramen open om de klaslokalen te ventileren. 

 Tevens hebben we  € 30K  uitgegeven om alles scholen  te voorzien van CO2 meters. Hiervoor 
 hebben we van het Rijk extra bekostiging ontvangen. 

 Een deel van deze kosten wordt doorbelast naar gebruikers en leidt derhalve tot hogere baten. 

 Overige lasten 
 De overige lasten overschrijden ruim  € 400K  . 

 -  € 170K  voor ICT kosten,  door de overgang naar Cloudwise,  dit brengt jaarlijkse 
 licentiekosten met zich mee, en de aanschaf van chromebooks vanuit NPO middelen 

 -  € 60K  voor de mediatheek; een aantal scholen heeft  een deel van de NPO middelen 
 gebruikt om de bibliotheek uit te breiden en te vernieuwen. 

 -  € 70K  voor advieskosten; € 23K heeft betrekking op  juridisch advies en € 47K voor de 
 uitbesteding van verzuimcoördinatie. 

 -  € 60K  voor de hogere bijdrage aan ‘Adam Onderwijs  (voorheen De Brede Selectie) . 
 hogere kopieerkosten (€ 50K) en hogere juridische kosten (€ 40K). 

 -  € 60K  voor hogere kopieerkosten 
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 6. Risicoanalyse 

 I  n de begroting 2022 en de meerjarenbegroting 2023-2025  hebben wij de tegenvallers zoveel 
 mogelijk in kaart gebracht. Zo is rekening gehouden met het feit dat we door het lerarentekort 
 toch een beroep moeten doen op externe organisaties. Desalniettemin nemen wij een 
 risicoparagraaf op van onderwerpen die tot niet begrote kosten zouden kunnen leiden. 
 Uitgangspunt hiervoor vormen de in de nota reservepositie Staij genoemde strategische risico’s 
 die hier zijn aangevuld met beheersmaatregelen. De risico’s zullen gemonitord worden in de 
 managementrapportages. De risicoparagraaf is ten opzichte van de meerjarenbegroting alleen 
 aangepast op het punt personeel. Als gevolg van de NPO middelen is er op dit moment veel 
 inzet van tijdelijk personeel. Indien we deze mensen aan het einde van het schooljaar 
 2023-2024 niet kunnen behouden, bestaat het risico van ww uitkeringen die voor rekening van 
 Staij komen. 

 Risicogebied  Bijbehorend Risico 

 Kans 
 van 
 optrede 
 n 

 Financi 
 ële 
 impact 
 van 
 optrede 
 n 

 Range tussen 
 laag/hoog in 

 k€  Beheersmaatregel 

 Algemeen  Min  Max 

 Bekostiging OCW  Risico Instabiliteit 
 bekostiging 

 Hoog  Gemidd 
 eld 

 100  200  Nauwkeurig 
 monitoren 
 bekostiging 
 gegevens, indien 
 nodig ingrijpen in de 
 exploitatie 

 Demografie  Door de grilligheid 
 van de zij-uitstroom 
 en de Coronacrisis 
 wijken de 
 leerlingaantallen af 

 Middel  Hoog  250  500  Monitoren 
 leerlingaantallen, 
 indien mogelijk 
 formaties aanpassen 

 Aanbod 

 Koersplan; Al onze leerlingen ongeacht hun achtergrond of talenten, krijgen de kans het beste uit zichzelf 
 te halen en te laten zien. We realiseren een breder curriculum met kansen voor alle leerlingen. 

 ICT en het onderwijs  ICT leidt tot een extra 
 beheerslast die niet 
 altijd overzien wordt. 

 Middel  Middel  100  200  Monitoren uitgaven, 
 indien nodig zorgen 
 voor een centrale 
 bundeling van 
 beheersdiensten. 

 Te kleine Scholen  Scholen onder 
 opheffingsnorm 
 krijgen geen subsidie 
 van gemeente, en zijn 
 gemiddeld 
 inefficienter in 
 bedrijfsvoering. 

 Middel  Middel  100  200  Financiële 
 monitoring per 
 brinnummer, 
 onderzoeken of 
 scholen kwalititatief 
 nog wel op orde zijn. 
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 Personeel 

 Koersplan; Het lerarentekort heeft onze grootste prioriteit. Want alleen met voldoende en goedgeschoold 
 personeel kunnen we kwaliteit en goed onderwijs leveren. 

 Voldoende en goed 
 personeel op al onze 
 scholen 

 Geen personeel te 
 vinden hierdoor 
 extern invulling 
 nodig 

 Hoog  Hoog  500  1000  Het niet volledig 
 invullen van de 
 betreffende formatie 
 waardoor de extra 
 kosten beperkt 
 blijven. Actief blijven 
 werven gedurende 
 het schooljaar. 

 Goed werkgeverschap  Extra kosten om 
 leerkrachten te 
 behouden. 

 Hoog  Middel  250  500  Zoveel mogelijk op te 
 lossen binnen de 
 beschikbare 
 middelen 

 Taken en 
 verantwoordelijkheden 

 Het is door alle 
 problematiek niet 
 voor iedereen 
 mogelijk om aan deze 
 ambitie te voldoen. 

 Middel  Middel  100  200  Inzet subsidies 
 gemeente, zoals 
 teambeurzen en 
 ondersteuning 
 directies 

 Eigen Risico Drager 
 Participatiefonds 

 Als gevolg van veel 
 incidenteel geld 
 (NPO) en de hiermee 
 gepaard gaande inzet 
 van extra personeel 
 bestaat risico van ww 
 uitkeringen die voor 
 rekening van Staij 
 komen 

 Hoog  Hoog  500  1000  Strakke monitoring, 
 geen vaste 
 aanstellingen voor 
 OOP indien geen 
 dekking structureel 
 beschikbaar is. 

 Gemeenschap 

 Koersplan: Onze scholen willen er alles aan doen om aantrekkelijk te zijn voor alle ouders en kinderen in 
 de wijk 

 Passend Onderwijs  Problematiek wordt 
 te groot om Passend 
 onderwijs te kunnen 
 geven, waardoor het 
 aantal duurdere 
 arrangementen 
 oploopt. 
 Capaciteitsproblemen 
 in het SO en SBO 
 zorgen voor extra 
 druk op onze scholen. 

 Middel  Middel  100  200  Versterken van de 
 samenwerking 
 tussen het speciaal 
 onderwijs en onze 
 scholen om expertise 
 te vergroten. 

 Ouderbetrokkenheid  Juridisering van het 
 onderwijs, AVG vraagt 
 onverwachte 
 investeringen. 

 Middel  Middel  100  200  Proberen op te lossen 
 binnen de huidige 
 budgetten, anders 
 toch extra expertice 
 nhuren om grotere 
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 schade te voorkomen 

 Lerende en duurzame 
 organisatie 

 Koersplan: Staij wil zich ontwikkelen tot een lerende organisatie die zich op alle niveaus aanpast aan wat 
 nodig is. 

 Een professionele cultuur  Onvoldoende 
 capaciteit om huidige 
 staf om verbetering 
 mogelijk te maken. 

 Laag  Middel  50  100  Gebruik maken en 
 delen van de 
 expertice op de 
 scholen. 

 Randvoorwaarden 

 Koersplan: Gezonde financiën, prettige schoolgebouwen en oog voor duurzaamheid zijn belangrijke 
 randvoorwaarden voor ons beleid 

 Financiën 

 Eigen Risico Drager  Door oplopend 
 ziekteverzuim 
 toenemende 
 vervangingskosten 

 Middel  Middel  100  200  Uitvoering geven aan 
 het plan van aanpak 
 ter verlaging van het 
 ziekteverzuim. 
 Strakke monitoring, 
 bewustwording, 
 goede 
 informatievoorzienin 
 g over uitputting 
 budgetten. 

 Huisvesting  Achterstallig 
 onderhoud ihkv 
 MJOP. Oplopende 
 kosten door 
 overdracht buiten 
 onderhoud waar 
 voorziening voor is 
 overgedragen door 
 gemeente. 

 Middel  Hoog  250  500  Actueel houden 
 uitvoering van het 
 plan om 
 achterstalligheid te 
 voorkomen, indien 
 structureel toevoegen 
 aan exploitatie. Voor 
 het buitenonderhoud 
 in gesprek gaan met 
 de gemeente. 

 2.500  5.000 
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