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 Inleiding 

 Voor u ligt de schooljaarbegroting 2022-2023 inclusief bestuursformatieplan van Staij. 
 Ook deze begroting is tot stand gekomen onder een bijzonder gesternte. We zitten inmiddels in 
 het derde schooljaar die mede wordt gekleurd door korte en lange lockdown, naar huis 
 gestuurde groepen en investeringen om het leerkrachten en leerlingen mogelijk te maken zo 
 goed mogelijk met deze omstandigheid om te kunnen gaan. 

 We hopen dat onze scholen vanaf het schooljaar 2022-2023 weer zo normaal mogelijk kunnen 
 gaan draaien. Maar daarmee is de afgelopen tweeënhalf jaar niet uitgewist. Om de opgelopen 
 achterstanden in te halen heeft de  rijksoverheid in  de lente van 2021 8,5 miljard aangekondigd 
 door middel van het Nationaal Onderwijs Plan.  Voor  het schooljaar 2021-2022 bedraagt de 
 bekostiging € 700 per leerling, aangevuld met € 250 per punt achterstandsscore (voor het SBO 
 resp € 1.050 en € 548). In totaal komt dit neer op een bedrag van € 5 miljoen. Bij scholen met 
 achterstandsscore komt dit neer op gemiddeld een bedrag van € 727 tot € 1.709 per leerling. Alle 
 scholen hebben, in afstemming met de MR, voor de besteding hiervan een plan gemaakt. Voor 
 het schooljaar  2022-2023 bedraagt het basisbedrag € 500 per leerling. Bij het opstellen van deze 
 begroting zijn de achterstandsscores op peildatum 1-10-2021 en het aanvullende bedrag  aan 
 NPO middelen nog niet bekend. Op basis van de informatie hierover vanuit OCW hebben wij 
 een inschatting gemaakt van de te verwachten middelen. Scholen moeten immers hun 
 plannen kunnen maken. 
 Voor het schooljaar 2022-2023 verwachten wij een bedrag van € 4,3 miljoen. De wijziging in 
 bedrag heeft echter tot gevolg dat de scholen zonder achterstandsscore in totaal € 818.000 
 minder NPO middelen krijgen dan dit schooljaar en dat de scholen met achterstandsscores er in 
 totaal € 183.000 op vooruit gaan. De scholen hebben hiervoor in de zomer van 2021 plannen 
 gemaakt. De plannen zullen voor de zomer van 2022 worden herzien en aangepast aan de 
 nieuwe inzichten in bekostiging. 
 In deze begroting is nog geen rekening gehouden met een eventueel overschot van de NPO 
 middelen van het lopende schooljaar. 

 Over de komende (tijdelijke) investeringen in het basisonderwijs en dus in onze scholen is veel 
 op te merken. Over het te korte tijdpad tussen aankondiging en uitvoer. Over het feit dat 
 incidentele investeringen eigenlijk niet goed passen bij een sector als het onderwijs: structurele 
 investeringen zijn veel logischer en ook nodig. Ook de precieze voorwaarden waaronder het 
 geld ter beschikking wordt gesteld roepen vragen op. Maar dat doet niets af aan de grote 
 kansen die de komende periode biedt: voor de leerlingen, leerkrachten schoolleiders en 
 ondersteunend personeel. Een uitgelezen kans om aan ieders kwaliteiten te werken. 

 Verder gaat door de invoering van de nieuwe bekostiging per 1 januari 2023 de bekostiging over 
 van schooljaar naar kalenderjaar en verschuift de teldatum van 1 oktober t-1 naar 1 februari t-1. 
 Daarnaast leidt de vereenvoudiging van de bekostiging op landelijk niveau niet tot een 
 bezuiniging maar er vindt wel een herverdeling plaats tussen schoolbesturen. Er is een 
 overgangsregeling afgesproken van 3 jaar waarin de scholen toegroeien naar de nieuwe 
 bekostiging. Op basis van een rekenmodel van de PO raad is de verwachting dat de bekostiging 
 van Staij er licht op achteruit gaat. Omdat het precieze effect nog niet bekend is, is dat nog niet 
 in deze begroting verwerkt. 
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 Onzekerheden blijven natuurlijk altijd bestaan. Wat doet de aankomende economische 
 recessie/depressie met de arbeidsmarkt en het lerarentekort. Wat is het effect op de 
 leerlingenaantallen, wetende hoeveel impact de huizenmarkt van Amsterdam niet alleen heeft 
 op de arbeidsmarkt, maar ook op verhuisbewegingen van de ouders van onze kinderen. En hoe 
 verloopt het offensief om opgelopen leerachterstanden weer goed te maken? 

 Het zijn allemaal allereerst maatschappelijke vragen, kwaliteitsvragen en onderwijskundige 
 vragen. Maar ze hebben ook potentieel financiële consequenties. 

 We hebben er in dit bestuursformatieplan voor gekozen om hier geen aannames over te doen, 
 maar een bestuursformatieplan op te stellen vanuit de veronderstelling dat de scholen volgend 
 jaar  op reguliere basis zullen draaien. We gaan ervanuit dat de reserves van Staij voldoende 
 zijn om de risico’s die we hiervoor beschreven op te vangen. Waarbij de onzekerheden ook 
 zeker niet allemaal richting extra uitgaven zullen wijzen. De risicoparagraaf zoals we die al 
 kennen, sluit goed aan bij de risico’s zoals we die ook nu zien. 
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 Deze begroting staat niet op zichzelf, maar vormt een onderdeel van de totale planning & control 
 cyclus van onze organisatie. 

 In deze paragraaf wordt de planning & control cyclus van onze organisatie weergegeven. Het is 
 belangrijk om daar kennis van te nemen om op die manier de rol en het belang van deze 
 schooljaarbegroting te kunnen plaatsen in het totaal van alle beleids- en 
 verantwoordingsdocumenten. 

 De basis van het planning & control proces wordt gevormd door het Koersplan 2019-2023 van 
 Staij. In dit koersplan hebben wij de ambitie uitgesproken om over te gaan op begrotingen per 
 schooljaar en niet meer een combinatie van kalenderjaar(materieel) en schooljaar (formatie). 
 Dit voornemen wordt in deze begroting voor de tweede keer tot uitvoer gebracht. Voordeel van 
 deze werkwijze is dat de formatie en materiële begroting in een integrale afweging met de 
 schooldirectie besproken zijn. 

 De meerjarenbegroting is hierbij gebruikt als het financieel beleidskader, beleidsmatige 
 uitwerking van onze voornemens zal zoals besproken in de meerjarenbegroting plaatsvinden 
 in deze schooljaarbegroting. Het koersplan en de wijze van uitwerking van dit koersplan 
 worden toegelicht op pagina 9. De begroting inclusief formaties zullen in een apart hoofdstuk 
 besproken worden. 

 De basis van deze schooljaarbegroting is de som van de afzonderlijke schoolbegrotingen die in 
 overleg met de directies tot stand zijn gekomen. Tijdens deze overleggen zijn afspraken 
 gemaakt over: 

 ●  De inzet van de materiële kosten 
 ●  Inzet van het personeel (formatieplan) 
 ●  De verwachte 1-oktobertelling 2022 voor de t=0 begroting 
 ●  Geplande investeringen voor ICT, meubilair en leermiddelen 

 Verder zijn meegenomen de verwachte onderhoudskosten per school op basis van het 
 meerjaren-onderhoudsplan. 

 Als financieel kader voor de uitgaven is de in december 2021 vastgestelde meerjarenbegroting 
 gehanteerd. Deze sloot voor schooljaar 2022-2023 op een positief resultaat van € 431.000 . De nu 
 opgestelde begroting sluit op een tekort € 89.000,  dit is ruim €  500.000 lager dan de 
 oorspronkelijke begroting. Voornaamste oorzaak hiervan zijn: 

 ●  Door de combinatie lagere baten NPO en een lager leerlingaantal hebben een aantal 
 scholen moeite om de formatie in een keer terug te brengen 

 ●  Negatief resultaat bij een aantal scholen, die vanuit de historie goed verklaarbaar zijn. 
 Ze zijn in lijn met vorige schooljaren, al nemen bij deze scholen de negatieve resultaten 
 wel af. Het is belangrijk om richting komende schooljaren de begroting van deze 
 scholen weer richting gezond te krijgen 

 ●  Door het vertrek van Thula vervalt bij OBS De Dapper een bijdrage in de 
 huisvestingslasten 

 De dekking voor het lagere begrote resultaat vinden we in de algemene reserve van Staij. Dit is 
 mogelijk omdat het resultaat over 2021 hoger is dan de prognose die was opgenomen in de 
 meerjarenbegroting 2022-2025. 
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 Per 1 februari 2022 is de verantwoordelijkheid over de leerlingen van Thula formeel overgegaan 
 naar het bestuur van de Geert Groteschool. Er vindt nog overleg plaats over de financiële 
 afwikkeling. De vrije school Thula maakt derhalve geen deel meer uit van deze begroting. 

 Binnen deze begroting hebben wij de mogelijkheid gezien om opnieuw € 150.000,-- op te nemen, 
 als bijdrage voor een half doorbetaalde studiedag van de ongeveer 20 Zij-Instromers in Beroep 
 (ZIB-ers) die binnen Staij aan het werk zullen zijn. Verder is er vanuit het noodplan Zij-instroom 
 € 200.000,-- opgenomen. Dit geld wordt ingezet voor het eerste jaar en de dubbele bezetting. 
 Verdere financiële onderbouwingen zijn opgenomen in het hoofdstuk schooljaarbegroting 
 inclusief formatieplan van deze begroting. In reguliere managementrapportages informeren wij 
 over de inhoudelijke en financiële ontwikkelingen en worden de bovengenoemde 
 uitgangspunten uit deze begroting strak gemonitord. Hierbij zal ook de in deze begroting 
 opgenomen risicoparagraaf de revue passeren. Deze aangepast ten opzichte van de 
 meerjarenbegroting. De vastgestelde managementrapportages worden gepubliceerd op onze 
 website. 

 Dit is de begroting zoals we dit op dit moment maken, met de kennis van nu. Met een zo goed 
 mogelijke inschattingen van de risico’s zoals we die kennen. ‘Voorspellen is moeilijk, vooral de 
 toekomst,’ luidt de wijsheid. Dat hebben we de laatste jaren gezien. We hebben echter ook 
 gezien hoeveel verandervermogen onze scholen en ondersteunende medewerkers kunnen 
 opbrengen. Uiteindelijk is dat wat ons vertrouwen geeft voor het komende schooljaar. 

 Namens de Raad van Toezicht en het bestuur van Staij, 

 Amsterdam, 14 april 2022 

 Martine Brands  Arnold Jonk 
 Voorzitter Raad van Toezicht  Bestuurder 
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 1. Algemeen   

 1.1 Leeswijzer 

 Dit document bevat de cijfers van de schooljaarbegroting 2022-2023 en is opgebouwd uit de som 
 der delen van de afzonderlijke schoolbegrotingen inclusief bestuursformatieplan. Als kader 
 voor de uitgaven heeft de in december 2021 vastgestelde meerjarenbegroting gediend. 
 Deze schoolbegrotingen bestaan uit de begrotingen en formatieplannen per school en zijn begin 
 2022 opgesteld in samenwerking met de scholen. De schooldirecteuren hebben de 
 schoolbegrotingen en formatieplannen besproken met hun achterban en gevraagd om 
 instemming van de PMR en positief advies van de oudergeleding van de school. 

 Het is de bedoeling om deze schoolbegrotingen in de toekomst deel uit te laten maken van de 
 schoolplannen waardoor er een koppeling is met de beleidsmatige uitwerking van de plannen 
 in het koersplan. 

 1.2 Gegevens van de stichting 

 “Samen tussen Amstel en IJ” Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs (Staij) is opgericht op 1 
 januari 2008 en wordt sinds 5 november 2014 statutair geleid door een college van bestuur, 
 bestaande uit één bestuurder. De bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de bestuurder 
 worden in de statuten en het toezichtkader geregeld. Dhr. Dr. A. Jonk is sinds 1 juli 2018 in 
 dienst als bestuurder van onze organisatie. 

 De samenstelling van de Raad van Toezicht is als volgt: 

 Mw. Drs. M.M.H. Brands MMO  voorzitter 
 Dhr. M.R. Kragten RA  lid belast met de portefeuille financiën 
 Mw. L. Verheggen  algemeen lid 
 Dhr.  Drs. A. Najib  algemeen lid 
 Mw.  E.A.P. Clijnk  algemeen lid 

 Organisatie en bestuur 
 Staij kent een organisatiestructuur waarbij de bestuurder eindverantwoordelijk is voor de 
 dagelijkse leiding van de organisatie. Als wettelijke toezichthouder treedt de Raad van Toezicht 
 op. De Raad van Toezicht moet onder andere de meerjarenbegroting en het jaarverslag, waar de 
 jaarrekening een onderdeel van uitmaakt, goedkeuren. Als externe toezichthouder fungeren de 
 Inspectie van het onderwijs en de voltallige raad van de gemeente Amsterdam.  De 
 Gemeenteraad komt onder andere in beeld als de stichting voornemens is een school te sluiten 
 of te openen. 
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 Bestuur en Raad van Toezicht 
 De Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs vormt de basis van de organisatiestructuur en 
 werkwijze van Staij. Er is een scheiding aangebracht tussen de functies van bestuur en intern 
 toezicht. Deze zijn opgenomen in de statuten en het toezichtkader. Het schoolbestuur en de 
 toezichthouder hebben een set afspraken gemaakt over de verdeling van taken, bevoegdheden 
 en verantwoordelijkheden tussen de verschillende organen. Daarbij worden in beginsel de 
 taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie belegd (op 
 het niveau van de schooldirectie). Doel van de hantering van de Code Goed Bestuur is om op een 
 efficiënte, effectieve en transparante wijze de beleidsdoelstellingen te realiseren. De bestuurder 
 en de Raad van Toezicht voeren minimaal zes keer per jaar overleg over de voortgang van de 
 werkzaamheden. 

 Staij hanteert een planning- en control cyclus, waarin beleidsvoornemen, vertaald in de 
 begroting en het koersplan (strategisch beleidsplan), worden bewaakt met behulp van 
 managementinformatie. Hiervoor verschijnen periodiek managementrapportages. De Raad van 
 Toezicht heeft een auditcommissie in het leven geroepen die zich richt op de interne controle 
 en financiële processen. De horizontale verantwoording vindt plaats op schoolniveau, maar ook 
 op bovenschools niveau via de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Als 
 stichting hechten wij er grote waarde aan om al onze stakeholders actief te betrekken bij onze 
 verantwoording. 

 De belangrijkste taak van de bestuurder is het uitzetten van de beleidskaders waarbinnen de 
 directeuren van de scholen het beleid verder dienen te concretiseren. Regelmatig vindt er een 
 toetsing plaats of de uitgezette acties tot het beoogde resultaat hebben geleid. De Raad van 
 Toezicht belegt hiertoe periodiek een vergadering met de bestuurder. De agenda en de notulen 
 van deze vergaderingen worden op de website van Staij geplaatst. 
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 2. Koersplan 

 In de zomer van 2019 is het Koersplan 2019-2023 vastgesteld. In dit Koersplan worden de 
 ambities voor de komende periode naar de samenleving helder gemaakt. Het Koersplan geeft 
 het beleidskader weer waarin de koppeling gemaakt wordt met het primaire proces, het geven 
 van hoogwaardig onderwijs, hoe de kwaliteit daarvan wordt getoetst en hoe de organisatie 
 denkt in te spelen op zowel in- als externe ontwikkelingen. 

 Het Koersplan heeft als centraal thema:  “Talent is  overal”  en is te vinden op Koersplan Staij 
 2019-2023. De kernambitie is dat de scholen van Staij werken aan kwalitatief goed en 
 betekenisvol onderwijs voor alle kinderen van Amsterdam Oost. De scholen zijn fijne en 
 uitdagende plekken om te werken. Het koersplan is opgebouwd uit de volgende hoofdstukken: 

 ●  Aanbod 
 ●  Personeel 
 ●  Gemeenschap 
 ●  Lerende organisatie 
 ●  Randvoorwaarden 

 Deze pijlers zullen de komende jaren dienen als kapstok voor al onze beleidsstukken. 

 In het Koersplan worden de ambities vertaald naar concrete beleidsvoornemens. In de 
 meerjarenbegroting zijn de middelen beschikbaar om deze beleidsvoornemens tot uitvoer te 
 brengen. In de schooljaarbegroting 2022-2023 waarin ook het bestuursformatieplan is 
 opgenomen, vindt verdere uitwerking plaats van deze punten. Hierbij zal wel binnen de 
 financiële kaders geopereerd dienen te worden, zoals die in de meerjarenbegroting voor dit 
 begrotingsjaar zijn vastgesteld.  Dit betekent dat als er investeringen nodig zijn om bepaalde 
 speerpunten te realiseren deze in de schooljaarbegroting zijn opgenomen. Hieruit blijkt 
 tegelijkertijd hoe de organisatie denkt deze doelen te realiseren. Dit betekent dat de 
 meerjarenbegroting ook een toetsend karakter heeft in de zin of de ambities financieel haalbaar 
 zijn. 

 In onderstaande paragrafen zullen wij verder toelichten welke voornemens we in aankomend 
 schooljaar denken te realiseren. 

 2.1 Aanbod 

 Een breed en Amsterdams curriculum 
 “Ons onderwijsaanbod is volop in ontwikkeling. Al onze scholen willen hun onderwijs zo 
 ontwikkelen dat het de leerlingen beter voorbereidt op de maatschappij van nu en de toekomst”. 

 Dat vraagt om een breed curriculum. 
 Wij zijn ervan overtuigd dat dat kinderen optimaal stimuleert en meer kansen biedt. Ongeacht 
 of ze plezier hebben in filosofie of juist in sport, in het ontwerpen en maken van dingen of in 
 wetenschap en techniek; alle talenten komen aan bod. Een breed curriculum biedt leerlingen de 
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 mogelijkheid te ontdekken wat ze kunnen. Zo doen ze succeservaringen op, met een positief 
 zelfbeeld en een gevoel van trots als resultaat. 

 Op dit moment bereiken we dat nog onvoldoende. De basisvakken taal en rekenen zijn zeer 
 dominant geworden in de manier waarop onze maatschappij succes definieert, 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. Dwars door deze ambitie loopt het gegeven dat er in het afgelopen jaar door 
 de schoolsluitingen vanwege Covid 19 minder directe lestijd is geweest. De reflex om eventueel 
 daardoor ontstane achterstanden op de cognitieve domeinen te laten prevaleren wordt door de 
 Staij-scholen onderkend. Toch worden er het komende schooljaar, naast de noodzakelijke 
 herstelprogramma’s op cognitief gebied ook ingezet op andere ontwikkelgebieden en 
 talentontwikkeling. 

 Meerdere scholen werken al met curricula waarin uiteenlopende talenten van leerlingen aan 
 bod komen. Sommige scholen laten de resultaten daarvan al in met zorg samengestelde 
 portfolio’s, al dan niet digitaal, zien. 

 Onze openbare en Amsterdamse identiteit zit verweven in het hele aanbod. Staij-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 te 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 lesaanbod. We doen dat 
 zoveel mogelijk samen met onze partners in de kinderopvang, in de wijk en in de stad. 
 De scholen van Staij laten via het curriculum ook zien waar we voor staan. Waarden als 
 duurzaamheid en vreed zaam samenleven vinden we belangrijk. Daarmee drukken we uit wie 
 we willen zijn en hoe we naar de toekomst kijken. 

 Alle Staij-scholen bevinden zich in het derde jaar van hun schoolplan 2019-2023.  Deze 
 schoolplannen sluiten aan op de hoofdstukken in het koersplan. Beide planperioden (koersplan 
 en schoolplan) lopen gelijk op. De 4-jarige schoolplannen zijn onderverdeeld in 4 schooljaren. 
 Iedere Staij-school heeft in jaarplannen haar plannen per schooljaar gedefinieerd. 

 In deze schooljaarbegroting is de financiële optelsom te lezen van de jaarplannen van de 
 scholen. Vanzelfsprekend zijn de plannen net zo divers als de scholen zelf. Uiteraard staan de 
 noodzakelijke vervangingen van de aanwezige methoden beschreven maar er is ook ruimte 
 gemaakt voor aanvullingen en uitbreidingen van het aanbod. Enkele voorbeelden hiervan zijn: 

 ●  Systematische aandacht aan de sociale- en maatschappelijke ontwikkeling van de 
 leerlingen. 

 ●  Uitbreiding van het curriculum met ouders als rolmodellen; kinderen leren over 
 verschillende culturen door te koken of andere activiteiten te doen samen met ouders. 

 ●  Lessen in actief burgerschap, gedeelde geschiedenis en sociale cohesie. 
 ●  Duurzaamheidsonderwijs. 
 ●  Uitbreiding van werken met (digitale) portfolio's en individuele leerdoelen. 
 ●  Innovatief onderwijs op de domeinen van Wetenschap en Techniek. Een pilot met 

 Maak-onderwijs in samenwerking met de OBA is hier een voorbeeld van. 
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 ●  Project “Leren met succes/Topklas”.  Door ‘te doen’ en minder door het abstracte leren, 
 leren leerlingen nieuwe vaardigheden en krijgen ze meer zelfvertrouwen. 

 ●  Onderzoekend en ondernemend leren, 21st century skills en de nieuwe bouwstenen 
 vanuit www.curriculum.nu. 

 ●  Een plek voor kosmisch onderwijs binnen een aantal Staij-Montessorischolen. 
 ●  Doorlopende leerlijnen 0-12 jaar binnen de IKC’s. 

 Het komende schooljaar zullen ook op veel scholen de aanvullende NPO-middelen bij voorrang 
 worden ingezet op het brede curriculum. Juist in de Corona-periode is in het onderwijs 
 noodgedwongen het curriculum versmalt tot de basisvakken. 

 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 inmiddels ondersteund met digitaal lesmateriaal. 

 Om de leerkrachten bij het gebruik van digitale leermiddelen bij te staan, is een 
 digitaliseringsspecialist eigenlijk onmisbaar. We zien dat de scholen die hiermee werken 
 voorop lopen 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 persoonlijkheidsvorming van leerlingen. Nog niet alle Staij -scholen hebben zo’n 
 uitgewerkte visie. Het is de bedoeling dat al onze scholen dat na deze koersplanperiode wel 
 hebben. In die 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 de afgelopen periode is het onderwijs en daarmee ook de Staij-scholen genoodzaakt geweest, 
 vanwege de schoolsluitingen, over te gaan op afstandsonderwijs. In de meeste gevallen was/is 
 dat digitaal onderwijs. Het is in die perioden duidelijk geworden dat de insteek van een nieuw 
 ICT-beleidsplan een aanvullende component heeft gekregen. Daarmee wordt bedoeld dat de 
 ICT-infrastructuur in brede zin op orde moet zijn. En dat er voldoende devices voor alle 
 leerlingen zijn, dat er content is die aansluit op de leerdoelen van iedere Staij-school en dat er 
 een gedifferentieerd ICT-scholingsaanbod voor personeel moet komen. Op al deze onderdelen 
 wordt het komende schooljaar verder ingezet. De eerste stappen daartoe (één ICT-beheerder, één 
 platform, versnelde uitbreiding van devices) zijn al gerealiseerd. 

 Hierdoor lopen er twee parallelle processen: in het hier en nu zorgen dat er digitaal 
 afstandsonderwijs gegeven kan worden bij school- of groepsluitingen vanwege Covid 19 en 
 daarnaast het opstellen van een meerjarenbeleidsplan voor ICT-ontwikkeling binnen Staij. 
 Daarin wordt meegenomen op welke wijze de stichting AVG-proof kan werken. Het laatste 
 onderdeel  wordt uitbesteed aan een externe partij: de firma “Privacy op school”. 

 2.2 Personeel 

 De gevolgen van de COVID-19-pandemie zijn dagelijks nog voelbaar en zichtbaar. Toch zijn de 
 vooruitzichten bij het schrijven van de schooljaarbegroting positief te noemen. Zo positief zelfs 
 dat het kabinet heeft besloten om alle maatregelen ter indamming van de verspreiding in maart 
 2022 op te heffen. Wat in de praktijk zal betekenen dat er weer kind- en teamgericht gewerkt 
 kan worden. Waarbij de eerste focus zal liggen op het wegwerken van de tijdens de pandemie 
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 opgelopen leerachterstanden. Om dit mogelijk te maken is het Nationaal Programma Onderwijs 
 per schooljaar 2021-2022 gestart. Vanuit dit programma ontvangt het funderend onderwijs 
 eenmalig extra financiële middelen. Uitdaging hierbij blijft om, gelet op het lerarentekort, 
 voldoende geschoold en gekwalificeerd personeel te vinden en te behouden. 

 Door geopolitieke spanningen op het wereldtoneel is de verwachting dat zich een nieuwe 
 uitdaging op korte termijn aandient. Met het uitbreken van de oorlog in Oekraïne komt er een 
 grote stroom vluchtelingen naar Europa en Nederland. Deze stroom bestaat voor het grootste 
 deel uit vrouwen en jonge kinderen. Naast het bieden van een veilig onderkomen zullen de 
 kinderen ook onderwijs aangeboden krijgen. Ook hierin is de grootste uitdaging voor het 
 onderwijs om voldoende geschoold en gekwalificeerd personeel te vinden. Binnen STAIJ zijn de 
 eerste stappen gezet en kunnen de kinderen terecht bij De Batavia school. 

 Noodplan Amsterdam 
 Begin 2020 is in Amsterdam een noodplan Lerarentekort opgesteld, dat sindsdien tot uitvoering 
 is gebracht. De aanleiding van dit noodplan was het snel oplopende tekort aan bevoegde 
 leerkrachten, met negatieve gevolgen voor de kwaliteit van het onderwijs. 

 Het opgestelde convenant kent een aantal pijlers dat ook komend schooljaar een vervolg krijgt: 
 ●  Openstellen van 1Loket waar besturen terecht kunnen voor vragen over gemeentelijke 

 voorzieningen voor onderwijspersoneel als toewijzing betaalbare huurwoningen en 
 parkeervergunningen. 

 ●  Openstellen van 1Loket waaruit belangstellenden voor  het opleidingstraject 
 zij-instromer in beroep terecht kunnen en vervolgens begeleid worden naar besturen 
 die mensen na een geschiktheidsonderzoek verder kunnen begeleiden in het behalen 
 van de lesbevoegdheid. De Pabo van de Hogeschool van Amsterdam en Ipabo hebben 
 een op de doelgroep aangepast modulair aanbod opgesteld dat in 2021 van start is 
 gegaan. Binnen Staij wordt voorts bekeken of en hoe opleidingstrajecten bij andere 
 aanbieders ook een plek kunnen krijgen als die trajecten meer tegemoetkomen aan 
 ontwikkelingsgericht onderwijs. 

 ●  In opdracht van de gemeente hebben de Ipabo en de Pabo van de Hogeschool van 
 Amsterdam de opdracht gekregen om tot een opleidingstraject te komen voor 
 onderwijsassistenten. Zodat de zittende doelgroep zich nader kan professionaliseren en 
 daarmee leerkrachten nog beter kunnen ondersteunen dan wel op termijn de 
 lesbevoegdheid te halen. Dit traject “Ontwikkeldoor”  is in 2021 van start gegaan. 

 ●  Alternatieve lesroosters oftewel een vierdaagse werkweek. Onderzocht wordt of scholen 
 hun schoollestijd kunnen beperken tot vier werkdagen, waarbij de 5  e  dag leerlingen op 
 een zinvolle en betekenisvolle manier ook opgevangen worden. Op die 5  e  dag kan een 
 schoolteam zich dan bezighouden met de overige schooltaken en tot intervisie komen. 
 Hiervoor zijn een aantal scholen in Amsterdam mee begonnen. Een nieuw platform is 
 gelanceerd ( amsterdam.andersom), waar scholen met lerarentekorten aanbieders 
 kunnen vinden van alternatieve onderwijsprogramma’s. Of scholen van  Staij hiervan 
 gebruik gaan maken zal afhangen van de mate waarin het ons gaat lukken de formaties 
 rond te krijgen. 

 ●  De leerkrachtsalarissen zijn door de cao-verhogingen en vorenstaande toelage beter 
 geworden. Maar in de verhogingen werden de salarissen van adjunct-directeuren en 
 directeuren niet meegenomen waardoor er op sommige scholen scheefgroei ontstond in 
 de onderlinge verhouding  in salarieel opzicht. Staij heeft eerder besloten om de 
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 adjunct-directeuren een zogeheten arbeidsmarkttoelage te geven in samenspraak met 
 besturen binnen de Federatie openbaar basisonderwijs Amsterdam en in de 
 verwachting dat de nieuwe cao de ongelijkheid zou repareren. Dat bleek een illusie. 
 Inmiddels is met instemming van de P-GMR besloten om de tijdelijke toelage voor 
 adjunct-directeuren permanent te maken. Vanuit het breed bestuurlijk overleg 
 Amsterdamse schoolbesturen is vervolgens besloten om de directeuren dit jaar een 
 eenmalige toelage te geven die gelijk is aan de eerdergenoemde leerkrachttoelage. Beide 
 toelages worden door Staij zelf gefinancierd en zien we als een gebaar van goed 
 werkgeverschap in de hoop goede directieleden te behouden dan wel aan te trekken. 

 NPO-middelen 
 Met ingang van het schooljaar 2021-2022 zijn er in het kader van het Nationaal Programma 
 Onderwijs (NPO) extra financiële middelen beschikbaar gesteld om door leerlingen opgelopen 
 achterstanden in te halen. 

 De scholen van Staij hebben een analyse gemaakt van de opgelopen achterstanden, en een plan 
 van aanpak passend bij die analyse. Dit is besproken met hun MR. Vervolgens zijn er mensen 
 geworven om het plan van aanpak tot uitvoer te brengen. 

 Dat is de hoofdlijn. Tegelijkertijd is er afgesproken op NPO-middelen geen bevoegde 
 leerkrachten te werven, om het lerarentekort in de stad niet verder op te voeren. Daarom is er 
 primair ingezet op het inzetten van nieuwe collega’s die dicht bij een bevoegdheid zitten. 
 Bijvoorbeeld zij-instromers, LIO’ers en onderwijsassistenten die een deeltijd-PABO volgen. Zo 
 investeren we niet alleen in het inlopen van achterstanden, maar ook in het begeleiden van de 
 volgende generatie Amsterdamse leerkrachten. 

 Door de tekorten in personeel, lukt het niet om alle middelen tijdig uit te geven. De komende 
 jaren zal dit zo goed mogelijk worden verwerkt in de navolgende begrotingen. 

 De verscheidenheid aan scholen binnen Staij zorgt ook voor zeer verschillende plannen. 
 Variërend van het sterk gericht zijn op het inhalen van basisvaardigheid, tot meer aandacht 
 geven aan kunst- en cultuur. Ook wordt er sterk ingezet op het verder professionaliseren van 
 onze collega’s. Een van eigen leerkrachten heeft de taak gekregen om de uitvoering van de 
 plannen binnen alle Staij-scholen te monitoren. Deze leerkracht analyseert de plannen en de 
 uitvoering, en rapporteert hierover aan het DB. 

 Arbeidsmarkttoelage NPO 
 De 15% scholen met een groot risico op onderwijsachterstanden i.v.m. hun leerlingenpopulatie 
 ontvangen extra financiële middelen vanuit het Nationaal Programma Onderwijs om al hun 
 werknemers extra te kunnen belonen. Voor Staij geldt dat zeven scholen hiervoor in 
 aanmerking komen en met instemming van de P(G)MR ontvangen de werknemers met 
 terugwerkende kracht per 1 augustus 2021 8% extra loon. Deze extra beloning in de vorm van 
 een Arbeidsmarkttoelage NPO is toegekend voor schooljaar 2021-2022 en 2022-2023. 

 Ontwikkelingen CAO-PO 
 Voor 2022 worden meer structurele wijzigingen verwacht in de CAO PO met name op het gebied 
 van gelijke beloning t.o.v. het voortgezet onderwijs. Dit is mogelijk omdat er bij politieke 
 meerderheid in de tweede kamer extra geld beschikbaar is gesteld voor het primair onderwijs. 
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 Eventuele effecten hiervan zijn nog niet in deze schooljaarbegroting verwerkt. 

 Ontwikkelingen STAIJ-beleid 
 Naar aanleiding van de CAO-onderhandelingen voor de CAO PO 2019-2020 kregen besturen de 
 opdracht om functieomschrijvingen voor het onderwijsondersteunend personeel op te stellen 
 en te waarderen. Voor de onderwijsondersteunende functies is dit, uitgezonderd van drie 
 specifiek te beschrijven en waarderen functies, volledig afgerond in schooljaar 2020-2021. Rest 
 alleen nog de uitwerking en implementatie van de leerkracht profielen en aanverwante 
 beleidsvraagstukken. 

 Mobiliteit 
 In 2019 zijn veel initiatieven ontwikkeld op lokaal en nationaal niveau om het lerarentekort 
 tegen te gaan. Dankzij de lobby heeft het noodplan Amsterdam er voor gezorgd dat leerkrachten 
 vanaf 2020 een vier jaar durende extra toelage op hun salaris ontvangen waarbij leerkrachten 
 op scholen met een hogere schoolweging een hogere toelage krijgen. Aangezien juist deze 
 scholen moeite hebben om personeel te behouden dan wel nieuw personeel aan te trekken 
 heeft Staij vorig jaar het traject voor zij-instromers in beroep geconcentreerd op twee van die 
 scholen; van de zes werkervaringskandidaten zijn er vier overgebleven die een tweejarig 
 opleidingstraject volgen. Voor het komend jaar wordt ingezet op een viertal zij-instromers in 
 beroep voor de zes Montessorischolen van Staij. Laterna Magica is een samenwerking 
 aangegaan met de Hogeschool Utrecht die een ZIB traject heeft ontwikkeld waarbij op de 
 schoollocatie zelf de lessen worden verzorgd en in samenwerking met onderwijspersoneel 
 invulling aan het curriculum  geven van ontwikkelingsgericht onderwijs. Laterna Magica gaat 
 uit van natuurlijk leren. In Amsterdam is vorig jaar gewerkt aan een kwaliteitskader voor 
 zij-instroom in beroep. Er is een zogenaamd 1loket opgericht waar alle belangstellenden met 
 een afgeronde HBO- of WO opleiding zich kunnen melden en na een voorselectie begeleid 
 worden naar de deelnemende besturen voor een praktijkstage, werkervaringsplek en een 
 opleidingsplek. Er is sprake van cofinanciering waarbij gebruik gemaakt zal worden van de 
 DUO-subsidie, gemeentelijke subsidie en beschikbare formatieruimte bij besturen. 
 Binnen STAIJ zijn er ten alle tijden plusminus 20 ZijInstromers in Beroep aan het studeren in 
 verschillende stadia van de opleiding. 

 Het afgelopen jaar is ook gebruikt om een doorstart te kunnen maken van de invalpool De Brede 
 Selectie. Het bureau is uitgebreid met medewerkers die ervaring hebben in commerciële 
 recruiting en onderwijs. De Brede Selectie werkt als invalpool binnen de Federatie en de kosten 
 worden verdeeld over de de besturen. Het is de bedoeling dat de invalpool wordt aangevuld 
 zodat deelnemende besturen optimaal gebruik kunnen maken van invalkrachten voor de korte 
 en langer durende invalvragen. De pool zal ook openstaan voor medewerkers van besturen die 
 hebben aangegeven een periode invalwerk in de stad te willen doen. 

 De mogelijkheid van detachering blijft behouden. Medewerkers hebben uiteenlopende redenen 
 om hiervan gebruik te willen maken; loopbaanmobiliteit en/of behoud rechtspositionele 
 zekerheid. Behoud van het dienstverband geeft ‘moed’ om eens bij een ander bestuur te werken 
 en na te gaan of dit bevalt. 

 Evenals voorgaande jaren zullen de vacatures die vastgesteld zijn na de begrotingsgesprekken 
 gelijktijdig intern en extern opengesteld worden waarbij Staij-werknemers bij gebleken 
 geschiktheid voorrang hebben. 
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 Zoals gezegd komen er de komende jaren veel incidentele middelen op de scholen van Staij af. 
 Een spanningsveld bij inzet van tijdelijke gelden op personeel blijft de arbeidsrechtelijke 
 gevolgen die deze inzet heeft en daarmee de risico’s voor Staij als werkgever. Een tijdelijk 
 contract dat niet meer verlengd kan worden omdat een subsidie wegvalt kan inhouden dat 
 iemand een WW- uitkering moet aanvragen. In 2022 is de verwachting dat werkgevers de helft 
 van die uitkering moet bekostigen. Het komend schooljaar zal dan ook verder nagedacht 
 worden of en hoe deze risico’s beheersbaar te houden.  Op voorhand taxeren we echter weinig 
 risico’s op dit gebied. De context van het lerarentekort, en het voorspelde aantal pensioneringen 
 alleen al maakt dat het verwachte verloop van medewerkers zodanig is dat een teveel aan 
 personeel zich op stichtingsniveau niet zal voordoen. Het maakt mobiliteit van medewerkers 
 wel een belangrijk thema. 

 Lange tijd was bij Staij de opzet om de inzet van onderwijsassistenten te minimaliseren en 
 vooral te werken met bevoegde leerkrachten. Inmiddels is op alle scholen de inzet van 
 onderwijsondersteuners verveelvoudigd. Door de inzet van werkdrukmiddelen, die vooral aan 
 ondersteunend personeel worden uitgegeven, maar ook door het lerarentekort. 
 De toename van het aantal onderwijsassistenten maakt het ook belangrijk om de 
 opleidingsbehoeften van deze werknemers in kaart te brengen en gezien vanuit directies 
 natuurlijk de behoefte om te werken met goed geschoolde werknemers. In het noodplan 
 Amsterdam werd naast het opleidingstraject voor zij-instromers in beroep ook een oproep 
 gedaan aan de Ipabo en Pabo van Hogeschool Amsterdam een opleidingstraject te ontwikkelen 
 voor onderwijsassistenten, dit traject kreeg de naam ‘het project Doorstroom’. In februari 2020 is 
 een oriëntatiemodule van start gegaan. In het schooljaar 2021/2022 is gestart met een 
 opleidingstraject dat verdieping geeft aan de praktijkervaring voor het begeleiden van 
 individuele leerlingen of groepsgewijze aanpak en daarnaast vrijstelling biedt ingeval iemand 
 de PABO-opleiding wilt volgen. 

 Verzuim 
 Goed inzicht en monitoring van verzuim blijft een voortdurend aandachtspunt. Door de 
 periodieke verantwoording in het kader van het eigenrisicodragerschap WGA is er sneller zicht 
 op langdurig verzuim en kan er vanuit de afdeling P&O gecoacht worden op de 
 verzuimbegeleidingstrajecten die door de schoolleiders als casemanagers worden uitgevoerd. 

 Het komend jaar wordt ingezet op efficiency van de digitalisering van verzuimbeheer: voortaan 
 werken vanuit één bronbestand waardoor de betrokken medewerker, casemanager en de 
 afdeling P&O zicht hebben op de voortgang en welke interventies nodig zijn of ingezet worden. 

 Professionalisering 
 Tot en met schooljaar 2020-2021 kregen alle schoolbesturen geld toegekend voor de 
 prestatiebox. Deze bekostiging was bedoeld door vier actielijnen uit het Nationaal 
 Onderwijsakkoord:  

 1.  Talentontwikkeling door uitdagend onderwijs. 
 2.  Een brede aanpak voor duurzame onderwijsverbetering. 
 3.  Professionele scholen. 
 4.  Doorgaande ontwikkellijnen. 
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 Vanaf schooljaar 2021-2022 worden deze middelen voor ongeveer de helft toegevoegd aan de 
 reguliere lumpsum gelden, de andere helft, ruim € 500.000, zal beschikbaar zijn voor 
 professionalisering. Staij zet hierbij voor het schooljaar 2022-2023 de ingezette lijn voort en 
 heeft hierbij conform de CAO in de schoolbegroting € 600 per fte opgenomen voor individuele 
 scholing. Daarnaast heeft iedere school ook nog budget gereserveerd  voor teamscholing, de 
 totale scholingskosten voor Staij bedragen hierbij bijna € 500.000, daarnaast blijft Staij voor de 
 zij-instromers in hun tweede jaar een deel van de opleidingsdag vergoeden (€ 150.000). 

 Personeelsbestand 
 Onderstaande tabellen geven weer hoe het personeelsbestand binnen Staij is opgebouwd te 
 beginnen met de grafiek leeftijdsopbouw: 

 Leeftijdsopbouw personeel (in FTE) 
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 Type aanstelling personeel (in FTE) 

 Verdeling L10/L11/L12 personeel (in FTE) 
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 Woonplaats personeel (in FTE) 

 2.3 Gemeenschap 

 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 vormt van de wijk. Dat is nu (nog) 
 niet op alle scholen het geval. 

 Onze scholen werken actief aan het organiseren van ontmoetingen tussen ouders, in 
 ouderkamers, tijdens ouderavonden, tijdens feesten en via de nieuwsbrieven. Op veel scholen 
 wordt de culturele verscheidenheid gebruikt om verbinding te maken. Een goed voorbeeld 
 hiervan is al sinds jaar en dag de Indische Buurt School, die als inspiratiebron dient voor 
 collega scholen. Deze ontmoetingen op verschillende niveaus en met verschillende 
 stakeholders hebben door Covid- beperkingen lange tijd stilgelegen. Het is nu zaak om deze 
 activiteiten versneld weer op te pakken en de organisatie ervan ter hand te nemen. 

 Een ander voorbeeld is de samenwerking tussen basisschool De Dapper en Vrije school Thula, 
 die samen een gebouw delen en onderzoeken welke activiteiten in het lesprogramma en 
 daarbuiten gezamenlijk aangeboden kunnen worden. Hierdoor ontmoeten leerlingen en ouders 
 elkaar tijdens bijvoorbeeld gymlessen, buiten spelen en vieringen. Jaarlijks wordt deze 
 samenwerking geëvalueerd. Per 1 augustus 2022 loopt deze samenwerking af. Door vernieuwde 
 regelgeving omtrent het stichten van nieuwe scholen heeft Staij in goed overleg met de Geert 
 Groote school besloten om de gewenste afsplitsing ruim baan te geven. Vrije School Thula zal 
 vanaf de zomervakantie 2022 niet meer in het gebouw van obs De Dapper aanwezig zijn maar 
 in het eigen gebouw elders in Amsterdam Oost. Voorbereidingen voor de afsplitsing zijn in volle 
 gang; per 1-2-2022 hebben de ouders van de leerlingen van Thula hun kind reeds 
 overgeschreven naar de stichting Vrije Scholen  Amsterdam. In het kader van deze begroting 
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 tellen de leerlingen van Thula daardoor niet meer mee in deze begroting. Dat geldt ook voor de 
 andere vergoedingsvormen voor deze leerlingen. 

 Op meerdere scholen wordt ook het komende schooljaar weer geïnvesteerd in nieuwe 
 initiatieven om scholen een afspiegeling van de wijk te laten zijn en voor verbinding tussen de 
 ouders te zorgen. 

 Diversiteit in taal 
 Staij heeft, als enig Amsterdams schoolbestuur, een nieuwkomersschool: ‘de Bataviaschool’. De 
 rijke kennis en ervaring van deze school delen we waar mogelijk met de overige scholen. 
 Hieraan zal ook in het schooljaar 2022-2023 een extra impuls worden gegeven door in te zetten 
 op de warme overdracht van leerlingen die vanuit de Bataviaschool doorstromen naar onze 
 reguliere scholen. 

 De samenwerking vanuit de voorschool heeft in het schooljaar 2020/2021 een extra impuls 
 gekregen dankzij de gemeentelijke VLOA-subsidie ‘Vroegschools aanbod’. 

 Hiermee zijn de mogelijkheden voor het versterken van de samenwerking tussen de aanbieders 
 van de voorscholen (Partou en Dynamo) en de school aanzienlijk verruimd. Voor het schooljaar 
 2022-2023 wordt deze subsidie opnieuw aangevraagd. 

 Passend onderwijs 
 Staij streeft ernaar zoveel mogelijk kinderen thuisnabij passend onderwijs te geven. De 
 basisondersteuning is op iedere school voldoende, en de extra ondersteuning wordt doelmatig 
 ingezet. De ambities van de scholen zijn daarbij hoog; we overwegen de toelating van iedere 
 leerling en beoordelen daarbij de mogelijkheden voor een passend onderwijsaanbod. Onze 
 scholen hebben, landelijk en stedelijk gezien, een laag verwijzingspercentage naar het Speciaal 
 (Basis) Onderwijs. Dat percentage is al een aantal jaren ongeveer gelijk waaruit wij concluderen 
 dat onze scholen hun hoge ambities realiseren. 

 Staij continueert in het schooljaar 2022-2023 de volgende afspraken uit het Passend 
 Onderwijsbeleid: 

 ●  Middelen basisondersteuning (begroot  € 756.000) worden opgenomen in de formatie 
 van de scholen; 

 ●  Middelen extra ondersteuning worden deels bovenschools gereserveerd (€ 605.000) en 
 deels verdeeld over de scholen (€ 530.000). 

 ●  Elke school maakt voor de start van het schooljaar een bestedingsplan voor de 
 middelen uit hun ‘schooldeel’ en verantwoordt na afloop van het schooljaar de inzet. De 
 school heeft zelf de regie op de inzet. 

 ●  Het bovenschoolse deel wordt besteed aan de inzet van (1) twee adviseurs passend 
 onderwijs (totaal 1,8 fte), (2) bovenschoolse specialisten/bovenschoolse expertise (totaal 
 1,2 fte), (3) ondersteuning vanuit de staf (0,4 fte), (4) solidariteitsbudget in verband met 
 onvoorziene uitgaven van de scholen en ‘grote’ arrangementen, (5) bovenschoolse 
 workshops en trainingen, (6) pilots en experimenten, (7) samenwerking met Orion en 
 Viertaal, beide schoolbesturen voor Speciaal Onderwijs, (8) Topklas Staij. Ook deze inzet 
 wordt na afloop van het schooljaar verantwoord. 
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 Deze beschreven structuur werkt relatief snel en met weinig bureaucratie binnen Staij. Voor de 
 uiteindelijke resultaten zijn we vrijwel altijd ook afhankelijk zijn van externe partijen met wie 
 we samenwerken. 

 We zetten in het schooljaar 2022-2023 in op de volgende onderwerpen: 
 ●  Het verder versterken van de samenwerking met externe partijen, bijvoorbeeld het 

 Speciaal Onderwijs (Orion en Viertaal), de specialistische jeugdhulp (  ‘t Kabouterhuis  en 
 Levvel  ) en het Ouder- en Kindteam (  OKT  ), met als doel  preventief en vroegtijdig te 
 signaleren en te ondersteunen, in school en in het gezin. In dit kader wordt in pilotvorm 
 gewerkt met nieuwe organisatiemodellen. 

 ●  Eerder signaleren van de grenzen van het passend onderwijs, waarmee ook eerder een 
 Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor een kind kan worden aangevraagd en kinderen 
 sneller op een passende onderwijsplek terecht komen. Ook in dit kader wordt 
 samengewerkt met besturen voor Speciaal onderwijs. Staij neemt in 2022 met zeven 
 scholen deel aan de pilot ‘Ondersteuningsteams’ van het Samenwerkingsverband. 

 ●  Het binnen onze eigen organisatie vergroten van de kennis over 
 taalontwikkelingsstoornissen (TOS), en het verruimen van het aanbod voor extra 
 ondersteuning voor leerlingen met een TOS. Hierin werken we samen met Stichting 
 Viertaal. In dit kader wordt geëxperimenteerd met een aanbod vanuit Viertaal, 
 aanvullend op de gebruikelijke ambulante begeleiding. 

 ●  Soepele instroom en overgang van nieuwkomerskinderen in het regulier onderwijs, 
 door middel van kennisdeling en ondersteuning vanuit de Bataviaschool. 

 ●  Delen en verdiepen van kennis binnen Staij in de volgende netwerken: rekenen, lezen, 
 hoogbegaafdheid en het jonge kind. 

 ●  Versterken van de aanpak voorkomen huiselijk geweld en kindermishandeling, door 
 middel van scholing en het netwerk aandachtsfunctionarissen. 

 Onze zorgen liggen, ook in het schooljaar 2022/2023, bij 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. 

 Ouderbetrokkenheid 
 Alle scholen van Staij werken aan het versterken van de educatieve samenwerking tussen 
 school en ouders. De wijze waarop dit gebeurt is sterk afhankelijk van de ouderpopulatie en 
 verschilt van school tot school. Tijdens de monitorbezoeken wordt een gesprek met ouders 
 gevoerd waarin onder meer de educatieve samenwerking aan bod komt. 

 Deze educatieve samenwerking heeft bij de sluiting van de scholen in verband met de Corona 
 maatregelen een extra, ongeplande, impuls gekregen, die zeker na de opening van de scholen 
 effect zal hebben. 

 Staij zal ook in 2022-2023 inzetten op het betrekken van (potentiële) ouders bij de verdere 
 ontwikkeling van onderwijsprofielen voor de te verplaatsen en nieuw op te richten scholen. 
 Deze ouders worden actief bevraagd en betrokken. 

 Informatie, oudercommunicatie en PR 
 In 2020 zijn er, als gevolg van het afstandsonderwijs, diverse initiatieven ontstaan om ouders 
 veelvuldig en zo compleet mogelijk te informeren. Daarbij zijn succesvolle opbrengsten geboekt 
 in de communicatie en samenwerking met ouders. Het is vanzelfsprekend dat deze successen 
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 gedeeld worden binnen de Staij-scholen en dat er overname c.q. uitbreiding van deze 
 instrumenten in het komende schooljaar plaats gaat vinden. 

 Naast de persoonlijke, individuele benadering van ouders via ParnasSys is het voornemen dat 
 alle websites van Staij-scholen actueel en volledig zijn. De volledigheid kan o.a. afgemeten 
 worden aan de opname van een actuele schoolgids 2022-2023. 

 Behalve dat de scholen zelf een actuele en volledige website hebben is het noodzakelijk dat dit 
 ook bovenschools wordt opgepakt. De Staij-website is toe aan vernieuwing, en wordt ook vanuit 
 het oogpunt van werving- en selectie  vernieuwd. De website moet toegankelijker worden voor 
 de verschillende doelgroepen (ouders en toekomstig personeel). Daarnaast moet Staij als 
 professionele organisatie meer naar buiten treden met een eigentijdse visuele identiteit. 
 Hiervoor worden diverse gesprekken gevoerd met het stafbureau en alle directeuren. Er wordt 
 een klankbordgroep opgericht en expertise ingekocht op de bouw van de website. Dit wordt 
 intern aangestuurd. 

 In schooljaar 2022-2023 wordt verder gestuurd op een zo volledig mogelijke invulling van 
 VenstersPO.  Als afgeleide hiervan is de landelijke website  www.scholenopdekaart.nl  zo 
 volledig en actueel mogelijk gevuld. Tevredenheidsenquêtes voor leerlingen, personeel en 
 ouders worden zoveel mogelijk afgenomen via de vragenlijsten vanuit VenstersPO. 

 2.4 Lerende en duurzame organisatie 

 De Opleidingsschool Staij heeft zijn werkwijze binnen de subsidiemarge van € 200.000 euro 
 ingericht. Sinds de staffel is verhoogd waardoor samenwerkende schoolbesturen konden 
 aansluiten is eveneens de subsidieregeling veranderd. Opleidingsschool Staij (en eveneens 
 ASKO) behoudt een voet van 100.00 euro, daarnaast wordt er per student -die wij in het 
 werkveld begeleiden- een bedrag van € 947 toegekend. Wat maakt dat we niet afhankelijk zijn 
 van een staffel maar dat iedere samenwerkende Opleidingsschool verbonden aan Staij in 
 overleg met de opleiding zelf kan bepalen hoeveel studenten hij kan opleiden en de daarbij 
 behorende kosten toegekend krijgt via de penvoerder Staij.  Hierdoor kunnen  de verschillende 
 samenwerkende Opleidingsscholen ieder eigen keuzes  maken om ontwikkelingen mogelijk te 
 maken binnen het kwaliteitskader. 

 Het Coachingshuis levert met de huidige werkwijze een bijdrage aan de ‘lerende organisatie' en 
 het Coachingshuis onderhoudt die uitvoeringspraktijk volgend schooljaar. Het Coachingshuis 
 heeft geen specifieke nieuwe ontwikkelingen op stapel staan dan het verder uitbouwen of 
 verfijnen van de bestaande pijlers (pedagogisch-didactische coaching/kennis van de lerende 
 organisatie/systemisch waarnemen en systeemdynamiek). De begroting/inzet voldoet opnieuw 
 als begroting voor het schooljaar 2022-2023. 

 De onderzoekstak Staij zet volgend jaar de twee grote NRO-projecten voort wat betekent dat de 
 bekostiging vergelijkbaar is met het afgelopen jaar: de Werkplaats Gelijke Kansen en Diversiteit 
 leren benutten in de klas. Hiervoor krijgen leerteamcoördinatoren een uitbreiding van een 
 aanstelling, zodat zij praktijkgericht onderzoek kunnen doen naar thema’s die bij hen op school 
 spelen. Daarnaast blijft de onderzoekscoördinator Staij, betrokken bij het directieberaad waarbij 
 de directies op een onderzoeksmatige manier onderwerpen behandelen en gaat het 
 bovenschools leerteam ook door. Van de betrokkenen bij leerteams worden de schooltaken 
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 ingekort zodat ze binnen hun aanstelling kunnen deelnemen aan het leerteam. Daarnaast 
 verwacht de onderzoekstak Staij weer een nieuwe ronde met onderzoeksaanvragen. In 
 samenwerking met samenwerkende besturen en partners in Amsterdam wil Staij op de korte 
 termijn een eigen onderzoeksagenda opstellen. Tevens komen er opnieuw onderzoeksprojecten 
 voor studenten. 

 Zij-instromers zijn werknemers bij Staij en worden begeleid vanuit de Opleidingsschool Staij en 
 in de praktijk op de school waar ze ingezet worden. Zo nodig kan het Coachingshuis in 
 opdracht van de directie ook ingezet worden ter ondersteuning. Het zij-instroomtraject wordt 
 sinds januari 2021 centraal binnen Amsterdam aangestuurd, kwaliteitskaders zijn opgesteld en 
 coaches zijn aangenomen om de zij-instromers binnen Amsterdam intensief te begeleiden. Het 
 uitgeven van de middelen van deze subsidies wordt centraal aangestuurd vanuit ASKO als 
 penvoerder namens het zij-instroomproject Amsterdam.Met het project is er subsidie 
 vrijgemaakt om de praktijkselectie, het werkervaringstraject (WET), portfoliobegeleiding en een 
 aantal uren coaching te bekostigen. Daarnaast ontvangen wij subsidie 4 maanden dubbele 
 bezetting voor de eerste periode van het zij-instroomtraject.  Hierdoor kunnen startende 
 zij-instromers via een zachte landing in de functie en het opleidingstraject groeien. Daarnaast 
 brengt iedere zijinstromer een subsidie van € 20.000 mee vanuit DUO waaruit de kosten van de 
 opleiding, het geschiktheidsassessment en de eerste maand dubbele bezetting worden betaald. 
 Staij streeft ernaar om met 20 zij-instromers per jaar te werken. Alle zij-instromers bij Staij 
 krijgen het tweede studiejaar voor 0,1 fte per week uitbetaald als studieverlof, dit wordt 
 bovenschools betaald. 

 2.5 Randvoorwaarden 

 Financiën 
 In het koersplan hebben wij uitgesproken dat Staij een financieel stabiele organisatie is met een 
 verantwoord financieel beleid waarmee de risico’s in de organisatie voldoende worden 
 afgedekt. Verder hebben wij de ambitie uitgesproken om over te gaan op een 
 schooljaarbegroting. Deze ambities zijn allen verwerkt in deze schooljaarbegroting. Deze is 
 voorzien van een voor dit schooljaar beschreven risicoanalyse. Verder hebben we in deze 
 begroting zoveel mogelijk rekening gehouden met de principes: 

 ●  Geld is bedoeld voor onderwijs; 
 ●  Financiering volgt behoefte; 
 ●  We zijn onderling solidair. 

 Het schooljaar 2022-2023 zal verder worden gebruikt om in samenwerking met de financiële 
 werkgroep de in het koersplan genoemde masterclass te ontwikkelen. Verder zullen we de 
 belangrijkste processen op het gebied van personeel en financiën (opnieuw) beschrijven. Het 
 doel hiervan is om de financiële en fiscale risico’s zoveel mogelijk af te dekken. 

 Huisvesting en Facilitair 
 Net als het financiële proces is huisvesting een middel om het primaire proces te ondersteunen. 
 Daarnaast vraagt de uitbreiding van de stad om het realiseren van nieuwe en vervangende 
 locaties voor onderwijs. 
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 Bestaande gebouwen 
 In 2022-2023 is het planmatig onderhoud weer vol op stoom. Belemmerend is hier en daar de 
 beschikbaarheid van personeel bij onderhoudsbedrijven. De samenwerking met Premark is 
 inmiddels zo soepel dat scholen, stafbureau en Premark naadloos samenwerken in onderhoud 
 en oplossing van storingen. 

 De gemeente Amsterdam heeft haar Handhavingsactiviteiten op de schoolgebouwen 
 geïntensiveerd. Daardoor komen er zaken aan het licht die soms al 30 jaar geleden aangebracht 
 zijn en nu aangepast moeten worden, tegen soms hoge kosten. Samen met de afdeling 
 Onderwijshuisvesting overleggen we over de financiering van deze zaken. 

 Gemerkt wordt dat het overdragen van het groot onderhoud van gemeente aan de 
 schoolbesturen (2015) nu begint te knellen: er is geen bruidsschat meegekomen, maar 
 verschillende dure onderhoudsklussen met een lange levenscyclus (daken!) komen nu op ons 
 pad. Ook hier overleggen we met de gemeente Amsterdam over een billijke oplossing. 

 Het budgetplafond van de gemeente voor onderwijshuisvesting heeft ons parten gespeeld: de 
 renovatie van Het Spectrum is einde 2021 afgewezen (gepland in 2022 en 2023). Een nieuwe 
 aanvraag is gedaan maar pas einde 2022 is duidelijk of die renovatie met vertraging door kan 
 gaan. Intussen werken we wel aan de noodzakelijke kleinere veranderingen die het pand en het 
 onderwijs in de school vragen. 

 Nieuwe gebouwen 
 De Kleine Kapitein is zomer 2022 een jaar in gebruik. Helaas hebben we veel tijd besteed aan 
 vele kleine zaken vanuit de oplevering. De bouw van MKC De Schatkaart is op stoom. Naar 
 verwachting is dat gebouw in februari/maart 2023 gereed voor inhuizing. We zoeken naar een 
 goed moment om het pand met alle partijen in gebruik te nemen. 

 We hebben besloten de gestagneerde ontwikkeling van de IKC Weespertrekvaart weer ter hand 
 te nemen. Vanwege de verlaagde leerlingprognose verkleinen we het programma naar de 
 nieuwe standaard van 17 klassen/400 leerlingen (was 500). Ook is de opening uitgesteld naar 
 medio 2025 vanwege de vertraagde woningbouw. 

 Vanwege die vertraagde ontwikkeling in nieuwbouwgebieden hebben we de ontwikkeling van 
 het schoolgebouw in de Sluisbuurt (zeeburgereiland) nog niet gestart. In het verschiet ligt ook 
 de ontwikkeling van onze eerste school op het nieuwste deel van IJburg, Strandeiland. 

 Duurzaamheid 
 De vervanging van allerlei installaties in onze panden in het kader van duurzaamheidseisen 
 loopt nog even door, zowel vanuit oogpunt van kapitaalbeslag als vanuit de tijd die de 
 ontwikkelingen kosten. 

 Met de gemeente wordt overlegd over de renovatie van een van de gebouwen van de Indische 
 Buurtschool. Door het uitbreiden van het ene gebouw kan het andere worden afgestoten. Dit in 
 het licht van het dalende leerlingaantal in de wijk en de overcapaciteit aan onderwijsruimte die 
 in Oost aanwezig is. Als die plannen kunnen doorgaan zoeken we naar aanpassingen die niet 
 alleen het onderwijs voor de komende 25 jaar faciliteren, maar ook het energiegebruik verlagen 
 en tegelijk meehelpen aan het realiseren van wijkdoelen (meer groen, waterberging, 
 verbindingen voor fauna. 
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 Overzicht van leerlingaantallen 
 De financiering van het primair onderwijs is gebaseerd op het aantal leerlingen of leerling 
 categorieën per school. Jaarlijks wordt op 1 oktober het aantal leerlingen geteld. In april van het 
 jaar daaropvolgend stelt het ministerie van OCW de bedragen per leerling vast. Dit noemt men 
 de t-1 bekostiging. Het aantal leerlingen vermenigvuldigd met het bedrag per leerling bepaalt de 
 hoogte van de financiering voor het komende schooljaar, deze financiering wordt ook wel 
 lumpsum genoemd. Eén van de beleidsuitgangspunten van Staij is dat de scholen de lumpsum 
 toegekend krijgen op basis van t=0. Dit wil zeggen dat de school de financiering krijgt die hoort 
 bij het verwachte leerlingaantal voor het komende schooljaar. 

 Als gevolg van bovenstaande is het belangrijk om een nauwkeurige leerlingprognose per 1 
 oktober 2022 te hebben. Op basis van de uitstroom groep 8 en de verwachte instroom in groep 1 
 op basis van inschrijving en toelatingsbeleid (scholenring) is in overleg met de directies het 
 leerlingaantal per 1 oktober ingeschat. Zijinstroom en zijuitstroom (bijvoorbeeld verhuizing) is 
 lastiger in te schatten. 

 Prognose leerlingenaantallen 2022/2023 

 School 
 BFP 

 2021-2022 
 Telling 

 1-10-2021 
 MJB 2022 

 e.v. 
 BFP 

 2022-2023 

 18UR-Aldoende  398  376  374  374 

 19AI-De Kaap  145  141  136  136 

 19AQ-De Dapper  147  128  128  128 

 19CH00-Flevoparkschool  282  271  258  241 

 20TV-4e Montessori Pinksterbloem  390  380  380  380 

 20TW-5e Montessori Watergraafsmeer  580  555  544  552 

 20WT-Het Spectrum  141  143  141  141 

 20YG-De Meer Dalton  450  438  414  414 

 20ZG00-Indische Buurtschool  250  226  250  237 

 20ZG01-Bataviaschool  100  98  100  100 

 20ZH-De Kraal  448  428  446  404 

 22LE-8e Montessori Zeeburg  285  247  262  236 

 27YK-Kleine Kapitein  113  120  95  155 

 28BA-Montessori Steigereiland  555  538  508  512 

 29UA-Laterna Magica  735  720  735  734 

 30PM-IKC Zeeburgereiland  301  298  311  320 

 30UP-Montessori De Amstel  319  292  309  301 

 99AA-MKC De Schatkaart  10  25 

 Totaal  5.639  5.399  5.401  5.390 
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 Mutatie schooljaar 2022-2023 t.o.v. 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 geen gezinnen met kinderen voor terug 
 komen. Dit is de laatste jaren zichtbaar in de zij-uitstroom en is moeilijk te prognosticeren.  In 
 de risicoparagraaf is deze ontwikkeling opgenomen. 

 Zichtbaar is dat ten opzichte van de vastgestelde 1 oktober telling 2021 we een daling 
 verwachten van het aantal leerlingen van 9. Een stijging wordt veroorzaakt door de 
 groeischolen De Kleine Kapitein, MKC De Schatkaart en MKC Zeeburgereiland. Daartegenover 
 staan dalingen op een aantal scholen. 
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 3. Schooljaarbegroting 2022-2023 inclusief 
 formatieplan 
 In dit hoofdstuk staan de financiële kengetallen centraal. De cijfers voor het schooljaar 
 2022-2023 worden gepresenteerd en toegelicht evenals de begrote investeringen en tot slot 
 bespreken we de schoolformatie (formatieplan).  De onderbouwingen per school zijn 
 opgenomen als bijlage. 

 3.1 Schooljaarbegroting 2022-2023 

 Totstandkoming 
 Deze schooljaarbegroting is als volgt tot stand gekomen.  Als referentiekader heeft de 
 meerjarenbegroting 2022-2025 gediend.  Met dit als uitgangspunt zijn de begrotingsgesprekken 
 gevoerd.  Het gesprek heeft plaatsgevonden tussen directie van de school en een afvaardiging 
 van het stafbureau, bestaande uit de formatiebeheerder en de controller.  Belangrijkste punten 
 tijdens dit gesprek waren: 

 ●  Leerlingaantal op 1 oktober 2022 (voor de t=0 berekening) 
 ●  Investeringsbehoefte 
 ●  Finetuning van de verwachte overige materiële uitgaven. 
 ●  Invulling van de benodigde formatie 
 ●  In het kader van de solidariteit probeert iedere school een positief resultaat te begroten 

 dat ligt tussen minimaal 1% en maximaal 2% van de bekostiging van de betreffende 
 school. 

 Met bovenstaande uitgangspunten is er zoveel mogelijk getracht om aansluiting te houden met 
 het financieel kader uit de (meerjaren)begroting. Dit leidde in sommige gevallen tot ruimte voor 
 extra uitgaven, meestal formatie, en in andere gevallen tot een besparing van uitgaven 
 veroorzaakt door een dalend leerlingaantal en lagere NPO-middelen of begrote uitgaven die 
 buiten het kader vielen. Met deze uitgangspunten zijn de meeste scholen in gesprek gegaan met 
 hun achterban (team, (P)MR). Hierbij is tegelijkertijd invulling gegeven aan de inzet van de 
 werkdruk verlagende middelen en de NPO middelen 

 Er is  bij een aantal scholen bewust afgeweken van het kader, omdat  zij anders hun formatie 
 niet rond kregen of om de onderwijskwaliteit te kunnen blijven waarborgen. Sommige scholen 
 zijn anders uitgekomen door additionele subsidies. 

 Eindresultaat is dat de resultaten van de afzonderlijke schoolbegrotingen een evenwichtig 
 karakter hebben. 

 De uitkomsten uit de schoolbegrotingen (Schoolbegroting, formatieplan en investeringen) zijn 
 hierna ter bevestiging toegestuurd aan de directies.  Aan de directies is de vraag gesteld om 
 deze versies in samenwerking met de achterban (Team, (P)MR) vast te stellen en dit te 
 bevestigen door middel van ondertekening door de diverse actoren van het 
 besluitvormingsformulier. Op deze wijze is het gehele proces geformaliseerd. 

 26 



 Hieronder treft u de schooljaarbegroting voor Staij aan. In bijlage 2 is de begroting per school 
 opgenomen. 

 Schooljaarbegro�ng 2022-2023 totaal STAIJ 

 Rijksbijdragen  42.842.391 

 Overige overheidsbijdragen en -subsidies  3.478.411 

 Overige baten  1.170.706 

 Baten  47.491.508 

 Personeelslasten  40.159.531 

 Afschrijvingen  1.095.631 

 Huisvestingslasten  3.561.855 

 Overige lasten  2.757.712 

 Kosten  47.574.729 

 Financiële baten en lasten  6.000 

 Resultaat schooljaarbegroting  -89.221 

 Resultaat in percentage van de opbrengsten  -0,19% 

 Algemeen 
 Deze schooljaarbegroting is op basis van bestaand beleid en de meest actuele ontwikkelingen 
 opgesteld. Als basis dienen de afzonderlijke schoolbegrotingen, inclusief de begroting van het 
 stafbureau en de bovenschoolse begroting. In de managementrapportages leggen wij 
 verantwoording af over de voortgang van deze begroting. 

 Deze begroting gaat uit van de volgende punten: 

 ●  De bekostigingsgegevens primair onderwijs, conform de publicatie van oktober 2021 uit 
 de Staatscourant. 

 ●  NPO middelen; basisbedrag van € 500 per leerling en bedrag van € 460 per punt 
 achterstandsscore (voor SBO resp € 750 en € 1.005). 

 ●  Inkomsten en uitgaven in het kader van de Voorziening Lokaal Onderwijs Amsterdam 
 (VLOA) en overige gemeentelijke subsidies. 

 ●  De loonkosten op basis van de vastgestelde formaties in het begrotings gesprek. 
 ●  Het doorvoeren van het Eigen Risicodragerschap voor ziektevervangingen (ERD). 
 ●  Dotaties aan de voorziening groot onderhoud  van  € 400.000 en een dotatie van 1

 € 75.000 in verband met eventuele afwijzingen van de instroomtoetsen bij het 

 1  Schoolbesturen mogen ook over 2022 de voorziening groot onderhoud op dezelfde wijze opbouwen als 
 voorgaande jaren. Op verzoek van OCW en de Raad van de Jaarverslaglegging zal een werkgroep advies 
 uitbrengen op welke wijze deze voorziening in de toekomst moet worden opgebouwd. 
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 Participatiefonds en te betalen transitievergoedingen in het kader van de intrede van de 
 Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). 

 ●  Afdracht bovenschoolse kosten per school per leerling op basis van 1 oktober telling t-1. 

 Op basis van deze uitgangspunten sluit deze schooljaarbegroting af met een negatief resultaat 
 van € 89.000. Dit is 0,2% van de totale rijksinkomsten. Het tekort wordt grotendeels veroorzaakt 
 door negatieve resultaten bij de Kleine Kapitein, Het Spectrum en de 8e Montessorischool 
 Zeeburg. . Dit zal gedekt worden uit de algemene reserve van Staij. 

 Baten 
 Verdeling begrote uitgaven in % 

 Rijksbijdragen 
 De Rijksbijdragen zijn opgebouwd uit de componenten van personele bekostiging (lumpsum) 
 inclusief onderwijsachterstandenbeleid (OAB) en de inkomsten materiële instandhouding. 
 Daarnaast worden hier de inkomsten in het kader van Passend onderwijs opgenomen. Verder 
 zijn hier nog een aantal individuele Rijkssubsidies opgenomen zoals de vergoeding voor 
 vreemdelingen, bestemd voor de Bataviaschool, de subsidies voor Zij-instromers en opleiden in 
 de school en de NPO middelen. 

 Overige overheidsbijdragen 
 Onder de overige overheidsbijdragen is structureel de VLOA-subsidie van de gemeente 
 Amsterdam opgenomen. Het betreft subsidies voor bewegingsonderwijs, beeldende vorming, 
 conciërges, burgerschapsvorming, vroegschoolse educatie, en kansen aanpak. Verder zijn onder 
 deze post de structurele vergoedingen van de gemeente voor het beheer en de exploitatie van de 
 gymzalen gerangschikt.  Verder is hier de PIEK-subsidie (Professionaliseren, Innoveren, 
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 Excelleren, Kansen bieden) opgenomen. Hiervoor ontvangen wij voor OBS de Dapper en de 
 Indische Buurt School vier jaar een subsidie van in totaal € 1,2 mln., per jaar € 300.000. 

 Overige baten 
 De overige baten hebben betrekking op de inkomsten uit verhuur, tussenschoolse opvang, 
 detachering van personeel en de gelden voor de begeleiding van Cluster 2 leerlingen. 

 Lasten 
 De lasten bestaan uit personeelslasten, afschrijvingen, huisvestingslasten en overige lasten. 
 Onderstaand is  opgenomen hoe deze kosten verdeeld zijn, eerst per soort en daarna is een 
 verdeling weergegeven van bovenschoolse kosten, kosten van de staf en kosten die gemaakt 
 zijn op schoolniveau. Opvallend is dat het percentage personeelskosten met 1 % is gestegen ten 
 opzichte van vorig schooljaar. De loonsverhoging en de extra subsidies die in loonkosten zijn 
 ingezet zijn hier de belangrijkste oorzaak van. 

 Verdeling begrote lasten in % 
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 Verdeling lasten in % 

 Personele lasten 
 In de personele lasten zijn de salariskosten van de scholen opgenomen. Dit is het resultaat van 
 de  met de schooldirecties gevoerde begrotingsgesprekken. Deze loonkosten zijn op individueel 
 niveau doorgerekend. De vaste periodieken zijn opgenomen in de loonsom. Doordat Staij de t=0 
 systematiek toepast, zijn bij de scholen met dalende leerlingenaantallen de loonkosten verlaagd 
 met het bedrag dat door deze systematiek wordt veroorzaakt. Een deel van deze mutatie is 
 ingezet bij de groeischolen. Het overige deel wordt gebruikt om de loonstijging en de totale 
 krimp op te vangen. Verder vallen onder de personele lasten de externe kosten voor de 
 uitvoering van de arrangementen voor Passend Onderwijs, kosten voor extern personeel die 
 ingezet worden voor de VLOA-subsidies alsmede reserveringen voor inhuur bij calamiteiten. 
 Hieronder is opgenomen de verdeling van de loonkosten van het aankomende schooljaar en het 
 vorige schooljaar. Opvallend is de toename van het aandeel OOP. Oorzaak hiervan is meer inzet 
 op formatie door OOP als gevolg van het lerarentekort en inzet op NPO middelen. 

 Verdeling loonkosten 2022-2023 in %                          Verdeling loonkosten 2021-2022 in % 
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 Afschrijvingen 
 De afschrijvingen zijn gebaseerd op de afschrijvingen op de huidige activa en afschrijvingen op 
 investeringen, conform het door de scholen opgestelde investeringsplan. 

 Huisvestingslasten 
 De begroting van de huisvestingslasten is gebaseerd op contracten met leveranciers, het MJOP 
 en ervaringscijfers uit voorgaande jaren.  Om de voorziening dekkend te houden, wordt er 
 jaarlijks € 400.000 aan deze voorziening toegevoegd door middel van een onttrekking uit de 
 exploitatie. Het MJOP is herzien in 2021 en de voorziening is hierbij dekkend voor de komende 
 vijf jaar. Jaarlijks zal bekeken worden of de dotatie nog afdoende is of dat deze op basis van het 
 uitgavenpatroon bijgesteld moet worden. In het MJOP is zichtbaar dat de kosten voor het groot 
 onderhoud oplopen en over enige jaren niet meer gedekt worden door de dotatie die wij jaarlijks 
 aan de voorziening doen. Dit is een gevolg van het feit dat een aantal gebouwelementen na 
 langere tijd moeten worden vervangen, maar dat wij na overheveling van de 
 onderhoudsverplichting van de gemeente in 2015 niet de gelden hebben meegekregen die 
 (normaliter) gespaard hadden moeten zijn. 

 Overige Lasten 
 De begroting van de overige lasten is afgeleid uit contracten met leveranciers en 
 ervaringscijfers uit voorgaande jaren en prognoses van de directies met name op het gebied van 
 leermiddelen, inzet opleidingsgelden en ICT middelen. 

 3.2 Investeringesbegroting 2022-2023 

 De investeringen in ICT, leermiddelen, inventaris en apparatuur zijn afkomstig uit de 
 investeringsbegrotingen van de scholen. Bij de investeringen ICT wordt er zoveel mogelijk 
 aangesloten bij het ICT-onderhoudsplan. 

 Categorie 

 Leermiddelen  264.500 

 ICT  724.000 

 Meubilair  192.900 

 Inventaris en apparatuur  1.300 

 Totaal  1.182.700 
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 3.3 Bestuursformatieplan 2022-2023 

 In bijlage 1 (Kengetallen formaties schooljaar 2022-2023) treft u het cijfermatige deel van het 
 Bestuursformatieplan aan. Dit overzicht vormt de kern van het voorstel dat voorligt en zal regel 
 voor regel worden toegelicht. Het overzicht is tot stand gekomen door een aantal gesprekken 
 tussen het bestuur en de schooldirectie over het te voeren beleid in het komende schooljaar. 
 Vaste agendapunten waren de leerlingenaantallen en de prognoses, het aantal te formeren 
 groepen, de samenstelling en de grootte van de klassen, de omvang van het ambulant personeel 
 (directie, onderwijsondersteunend personeel, conciërges, intern begeleiders etc.), de 
 rechtspositie van de tijdelijke werknemers (al dan niet omzetten in een vast dienstverband), de 
 berekening van de formatie op grond van wat men nodig heeft (t=0) en de gemeentelijke 
 subsidiestromen. 

 Uit de gesprekken kwam naar voren hoeveel vacatures een school het komende schooljaar 
 heeft (door vertrek van personeel of door groei van het aantal leerlingen). Deze vacatures 
 (inclusief personeelslasten) zijn opgenomen in het Bestuursformatieplan en worden zoveel als 
 mogelijk ingevuld door medewerkers uit de interne mobiliteit. Dit betekent dat bij iedere 
 overplaatsing van een (boventallige) medewerker uit de interne mobiliteit het tekort of 
 overschot per school kan dalen. 

 Uiteraard geldt dat op het moment van het voeren van de gesprekken die ten grondslag liggen 
 aan deze schooljaarbegroting, nog veel onzeker is. Bijvoorbeeld de mobiliteit van medewerkers. 
 Maar ook het leerlingenaantal. Dat blijft leiden tot aanpassingen tot in de start van het nieuwe 
 schooljaar. De ervaring leert dat het moeilijk is in te schatten hoeveel vacatures we zullen 
 hebben. Daarom proberen we goede collega’s zo vroeg mogelijk aan onze organisatie te binden. 

 Uitgangspunten formatietoedeling 
 Het uitgangspunt voor de beschikbare formatie per school is het aantal leerlingen dat in het 
 nieuwe schooljaar wordt verwacht (t=0). Daar wordt vervolgens via het kader (de 
 meerjarenbegroting) een aantal te vormen groepen mee bepaald. Afhankelijk van subsidies 
 komen scholen vervolgens in aanmerking voor extra formatie. Dit zal in onderstaande 
 paragrafen worden toegelicht. 

 Niet alle scholen kunnen echt goed kwalitatief onderwijs realiseren op basis van die formatie. 
 Deze scholen vragen extra investeringen, en doen een beroep op de interne solidariteit van Staij. 
 Omdat het uitgangspunt van Staij is om goed onderwijs te realiseren voor alle kinderen van 
 Amsterdam Oost, is dit ook een van de kernprincipes van de manier waarop Staij naar de 
 financiën kijkt. 

 Iedere school is uniek, maar tegelijkertijd zijn er ook een aantal patronen zichtbaar in de 
 scholen voor wie de basisbekostiging ontoereikend is. 

 Ten eerste  zien we dit bij kleine scholen. Bijvoorbeeld  omdat leerlingaantallen per jaargroep 
 ongunstig verdeeld zijn en de school voor een keuze komt te staan om één hele grote groep te 
 maken, of twee kleinere groepen. Vanuit het principe van onderwijskwaliteit valt dan de keuze 
 op de tweede, maar daarmee wordt de gemiddelde groepsgrootte wel veel kleiner. Kleinere 
 scholen hebben sneller te maken met deze dilemma’s. 
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 Ten tweede  vragen scholen die snel groeien of krimpen vaak (tijdelijk) extra investeringen. De 
 overhead in de school past zich niet onmiddellijk aan het leerlingaantal aan, en ook kan 
 zij-instroom of zij-uitstroom in een aantal jaargroepen tot dezelfde effecten leiden als 
 beschreven bij kleine scholen. 

 Ten derde  blijft er de noodzaak om rekening te houden  met bijzondere omstandigheden, die ook 
 binnen Staij aanwezig zijn. Binnen Staij is er bijvoorbeeld de laatste jaren geïnvesteerd in een 
 school die kwaliteitsproblemen had, om die weer (inmiddels succesvol) op peil te krijgen. Ook 
 kan een school die over meerdere locaties verspreid is wat minder efficiënt zijn. 

 De meeste van deze aanleidingen tot extra investeringen zijn tijdelijk van aard en kunnen voor 
 iedere school een keer nodig blijken. 

 Dit zijn principes van waaruit Staij opereert. Dat vraagt elk jaar om een zorgvuldig proces, 
 waarin bij iedere school zowel het totale kader als de eigen omstandigheden relevant zijn. 

 De afgelopen jaren hebben we bij een paar scholen snelle krimp gezien, wat zich vertaalde in de 
 noodzaak voor extra investeringen. De Kleine Kapitein had dat nodig in verband met de 
 combinatie van krimp in de voorziene verplaatsing (het genoemde  tweede  patroon). De 
 investeringen in deze scholen waren nodig om de kwaliteit intact te houden. De komende jaren 
 zal, als gevolg van de verhuizing naar het nieuwe gebouw, , De Kleine Kapitein weer gaan 
 groeien, waarmee een duurzaam gezonde exploitatie weer mogelijk is. Als gevolg van de 
 sluiting van de Linnaeusschool is een groot aantal van deze leerlingen opgenomen door 
 Kunstmagneetschool de Kraal. De laatste leerlingen zullen komend schooljaar uitstromen. 

 Het  derde  patroon hebben we de laatste jaren gezien  bij de 8e montessorischool. Op dit moment 
 is de school weer kwalitatief op orde, en ook het leerlingaantal is weer aan het stabiliseren. 
 Financieel is de school de afgelopen twee jaar weer naar een duurzaam gezonde situatie aan 
 het bewegen, door grote inspanningen van de school. Dit laat zien hoe zinvol het is tijdelijk 
 extra, in een school die dat nodig heeft, te investeren. 

 Toelichting cijfermatig deel Bestuursformatieplan 
 In het overzicht (bijlage 1) staan alle scholen op één blad gerubriceerd. De 
 bekostigingssystematiek voor SBO Het Spectrum en voor de nieuwkomers school Batavia 
 verschillen sterk van die van de reguliere scholen, maar het eindresultaat is ook in euro’s 
 uitgedrukt. 

 Het leerlingenaantal per school is onderverdeeld per categorie van kinderen van vier tot zeven 
 jaar en ouder dan zeven jaar, omdat de bekostiging voor de eerste groep hoger is. . Het 
 verwachte aantal leerlingen op 1 oktober 2022: 
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 Aantal leerlingen 4-7 en > 7 

 Verder is hieronder de achterstandsscore opgenomen. Deze score is per schooljaar 2019-2020 in 
 de plaats gekomen van de gewichtenregeling. Bij de gewichtenregeling ging het om een door de 
 school bijgehouden administratie waarbij de achtergrond van de leerling op basis van 
 vastgestelde criteria gewogen werd. Bij deze nieuwe regeling zijn de impulsregeling en de 
 gewichtenregeling vervallen en wordt er door het CBS een score per school bepaald.  Op basis 
 van de score wordt er per punt € 597,67  toegekend aan de school. Belangrijke wegingsfactoren 
 voor het bepalen van de score zijn: land van herkomst, opleiding vader en moeder en 
 schuldsanering ouders. 
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 Voor sommige scholen leidt dit tot behoorlijke inkomensverliezen en voor sommige scholen 
 juist tot een behoorlijke stijging van inkomen. Daarom is er een vereffeningsperiode ingesteld 
 van 3 jaar om de verschillen langzaam te laten landen, welke liep tot en met het schooljaar 
 2021-2022. De verwachting is dat de totale inkomsten als gevolg daarvan voor het schooljaar 
 2022-2023 licht dalen. Dit weten we echter pas definitief als de scores zijn vastgesteld. 

 Kentallen groepsindeling 
 Landelijk gezien is de gemiddelde groepsgrootte voor een reguliere basisschool gemiddeld 25 
 leerlingen per groep. Gelet op het specifieke aantal leerlingen per jaargroep blijven sommige 
 scholen onder dit gemiddelde of komen er juist boven. Dit heeft ook te maken met het feit of een 
 individuele school over veel extra middelen beschikt (zoals onderwijs achterstandsgelden). De 
 gemiddelde groepsgrootte komt bij de start van het schooljaar 2022 -2023 op 21,9 leerlingen per 
 groep (inclusief de op dat moment relatief kleine kleutergroepen die later in het schooljaar 
 volstromen en inclusief de Schakelklassen, die maximaal uit vijftien leerlingen bestaan).  Dit is 
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 lager dan het gemiddelde van vorig jaar van 22,8 Exclusief de Batavia en het Spectrum is dit 22, 
 leerlingen per groep (vorige jaar 24,1). 

 Verwachte groepsgrootte per 1-10-2022 
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 Ratio’s 
 Om te laten zien hoe de scholen zich ten opzichte van de elkaar verhouden hebben we een 
 aantal ratio’s ontwikkeld die hieronder toegelicht worden: 

 Verhouding aantal leerlingen OP en OOP 

 Bovenstaande grafiek geeft de verhouding weer tussen het aantal leerlingen en het aantal fte 
 onderwijzend personeel (OP) en onderwijsondersteunend personeel (OOP).  Ten opzichte van de 
 schooljaar begroting is duidelijk zichtbaar dat het aantal leerlingen per fte OOP behoorlijk is 
 afgenomen. Dit wordt veroorzaakt door de inzet van OOP op de NPO middelen. In de begroting 
 2021-2022 was deze nog niet meegenomen Verder valt op de, ondanks het lerarentekort, de 
 verhouding voor het OP licht daalt.. 

 Schooljaarbegroting 
 Hier is een samenvatting per school van de schooljaarbegroting 2022-2023 opgenomen. Deze 
 begroting is een financiële weergave van al hetgeen besproken is in de voorgaande paragrafen. 
 Zichtbaar is dat door de gemaakte keuzes bijna iedere school een positief resultaat boekt en dat 
 een aantal scholen zoals beschreven een beroep doen op de solidariteit. 

 Een verdere detaillering  van  de complete schoolbegroting  voor het schooljaar 2022-2023  is 
 opgenomen in  bijlage 2  . 
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 3.4 Behoud van kwaliteit 

 Staij  heeft in het schooljaar 2022-2023 negentien  verschillende scholen onder haar hoede met 
 verschillende onderwijsconcepten en verschillende stadia van ontwikkeling. Iedere school 
 ontwikkelt haar eigen kwaliteit, binnen de kaders van de regelgeving en de financiële 
 mogelijkheden die de bekostiging biedt, kijkend naar wat de eigen populatie nodig heeft. Deze 
 schooljaarbegroting wil daar dienstbaar aan zijn. 

 De kwaliteit van een school wordt voor het allergrootste deel bepaald door de kwaliteit van de 
 leerkracht. Daarnaast spelen factoren als maatschappelijke context, kwaliteit van de directie en 
 de organisatie en het succes van de ouderparticipatie een rol. Echter, het verschil in kwaliteit 
 tussen scholen wordt gemaakt door de leerkrachten. Daar zal ons vizier dan ook op gericht 
 blijven. Allereerst zullen we in deze tijd van lerarentekort de hoogste prioriteit moeten geven 
 aan het vinden en behouden van onze leerkrachten. Ook richten we onze energie op het 
 mogelijk maken van professionalisering van onze leerkrachten, alsook het opleiden van 
 nieuwe leerkrachten. 

 Staij beschikt over een sterke opleidingsschool en een sterk opleidingsteam. Het team wordt 
 ingezet om de kwaliteit van onze organisatie te bevorderen en te borgen. Samen met de 
 schooldirecteuren is het opleidingsteam verantwoordelijk voor de aanstelling van een interne 
 opleider op iedere school. Dit zijn geen nieuwe medewerkers, maar een bestaand personeelslid 
 (het kan ook de IB-er of (adjunct)directeur zijn) die op schoolniveau de kwaliteit van de 
 leerkrachten bewaakt en onderzoekt hoe, door gebruikmaking van het rijke aanbod binnen 
 Staij, het niveau verbeterd kan worden. Behalve de mobiliteit van personeelsleden, vormt de 
 mobiliteit van kennis de succesfactor voor het slagen van de doelstellingen van dit 
 Bestuursformatieplan en van het Koersplan van Staij. 

 Het opleidingsteam wordt ook ingezet om de leerkrachten te begeleiden die gebruik maken van 
 mobiliteit en om leerkrachten te begeleiden die grotere groepen onder hun hoede krijgen of in 
 het kader van passend onderwijs met een nieuwe doelgroep leerlingen te maken krijgen. 
 Tevens wordt het opleidingsteam ingezet voor het ontwerpen van de methodiek voor de 
 begeleiding van startende leerkrachten. 

 De kwaliteit op onze scholen moet ook gewaarborgd blijven door de volgende maatregelen: 

 1.  Toekenning van de achterstandsmiddelen aan de betreffende school, waardoor de 
 scholen met meer achterstandsleerlingen naar verhouding over veel extra middelen 
 blijven beschikken. 

 2.  Toekenning van de gelden uit de prestatiebox rechtstreeks aan de school. Deze gelden 
 zijn deels bestemd om de professionalisering van de medewerkers te vergroten. 

 3.  Het op een kwaliteitsgerichte wijze inzetten van  mobiliteit. 
 4.  Het op een professionele wijze vormgeven van de gesprekkencyclus. 
 5.  Het zoveel mogelijk uitvoeren van ons onderwijs met onze eigen collega’s. We dringen 

 kostbare, en doorgaans kwalitatief mindere, externe inhuur maximaal terug: we houden 
 publiek geld zoveel mogelijk publiek. Onze collega’s ontwikkelen zichzelf en de scholen. 

 6.  Net zoals de laatste jaren, bezien we ons scholenbestand vanuit kwaliteit. Alleen als een 
 school geen perspectief meer heeft op een gezond leerlingenaantal én de kwaliteit van 
 het onderwijs niet goed is, komt eventuele sluiting van de school aan de orde. Dit zal de 
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 komende jaren in Amsterdam, door de krimp van het aantal leerlingen in grote delen 
 van de stad, een permanent gesprek blijven. 

 De kwaliteit op onze scholen volgen we via onze eigen kwaliteitsmonitor. Ook in het schooljaar 
 2022-2023 wordt de kwaliteitsmonitor uitgevoerd via schoolbezoeken door de bestuurder, de 
 beleidsmedewerkers kwaliteit & passend onderwijs en een collega-directeur. Deze bezoeken 
 worden benut om met alle betrokkenen op de school in gesprek te gaan en verschillende 
 klassenbezoeken af te leggen. Met de directie wordt gesproken over de resultaten van de school 
 en de voornemens voor de nabije toekomst. Mede door deze bezoeken wordt de gezamenlijke 
 ontwikkelagenda van Staij vormgegeven. 

 Daarnaast faciliteert Staij bovenschoolse netwerken van IB-ers en netwerken voor 
 hoogbegaafdheid,, taal- en rekenspecialisten. We onderzoeken of er nog meer nodig is. 

 Het directieberaad willen we verder ontwikkelen naar een lerend team. 

 Een ander belangrijk instrument is de jaarlijkse gezamenlijke studiedag, die in het teken staat 
 van uitwisseling rond de pijlers van het koersplan. Voor het komend schooljaar willen we de 
 huidige vorm van de studiedag tegen het licht houden. 

 Staij participeert daarnaast in landelijke netwerken van schoolbesturen gericht op innovatie en 
 kwaliteitsbeleid. 
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 4. Risicoanalyse 2022-2025 
 In de begro�ng 202 2 en de meerjarenbegro�ng 2022-2022 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 organisa�es. Desalnie�emin nemen wij een risicoparagraaf op van onderwerpen die tot niet begrote kosten 
 zouden kunnen leiden. Uitgangspunt hiervoor vormen de in de nota ‘reserveposi�e 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 meerjarenbegro�ng aangepast op 1 punt. 

 Risicogebied  Bijbehorend Risico  Kans van optreden  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 

 Middel  Middel  100  200  Financiële monitoring per brinnummer, 
 onderzoeken of scholen kwalititatief 
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 gemeente, en zijn gemiddeld 
 inefficienter in bedrijfsvoering. 

 nog wel op orde zijn. 

 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 
 egpaarde 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. 
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 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 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 
 informatievoorziening 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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