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Taal: Nederlands

Standaardformulier 
publicatieplicht
Onderwijsinstellingen 

1 Algemene gegevens instelling

Aantal medewerkers (*) Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Voorzitter

Algemeen bestuurslid

Secretaris

Penningmeester

Algemeen bestuurslid

Statutair bestuur van de instelling

Doelstelling
Statutaire doelstelling 
van de instelling. 
Wat wil de instelling 
bereiken?

(*) Optioneel veld, niet verplicht (**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen

Overige informatie 
bestuur (*)

Naam

Adres

E-mailadres

Website (*)

Telefoonnummer

Nummer Kamer van 
Koophandel

RSIN (**)

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
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1 Algemeen (vervolg)

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.  
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden 
verricht de instelling?
Wanneer worden 
welke werkzaamheden 
uitgevoerd? En hoe 
dragen die bij aan het 
realiseren van de 
doelstelling?

Hoe krijgt de instelling 
inkomsten?

Op welke manier 
en aan welke doelen 
worden de verkregen 
inkomsten besteed?  
Als uw instelling vermogen 
aanhoudt, vul dan in 
waar en op welke manier 
dit vermogen wordt 
aangehouden (bijvoor-
beeld spaar rekening, 
beleggingen etc).

Url van het beleidsplan 
Vul de link in waar het 
beleidsplan te vinden is.
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1 Algemeen (vervolg)

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor 
het statutaire bestuur, 
voor de leden van het 
beleids bepalend orgaan 
en voor het personeel 
(bijvoorbeeld CAO 
of salarisregeling).

Url van het activiteiten-
verslag. Vul de link in waar 
het activiteiten verslag te 
vinden is.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten 
die  zijn uitgevoerd. 
Of vul bij de volgende 
vraag de url in naar het 
activiteitenverslag, of de 
url naar het jaarrekening 
als daarin de activiteiten 
van het betreffende 
boekjaar duidelijk zijn 
beschreven.
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Activa Passiva

2 Balans

Balansdatum – –

Materiële vaste activa

Financiële vaste activa

Voorraden

Vorderingen & 
overlopende activa

Effecten

Liquide middelen

Totaal

Immateriële vaste activa

+ +

Eigen vermogen

Voorzieningen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

Totaal

+

+

+

+

+

+

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

Toelichting
Geef hier een 
toelichting bij de 
balans of vul de url 
naar de jaarrekening 
in als hier een 
toelichting in is 
opgenomen.
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3 Staat van baten en lasten 

Lasten

Baten

Rijksbijdragen

Overige overheidsbijdragen en -subsidies

College-, cursus-, les- en examengelden

Baten werk in opdracht van derden

Giften & donaties particulieren

Nalatenschappen

Loterijen

Overige baten

Som van de overige baten

Personeelskosten

Resultaat

Afschrijvingen

Belastingen

Huisvestingslasten

Resultaat deelnemingen

Overige lasten

Resultaat na belastingen

Totaal lasten

Aandeel derden in resultaat

Nettoresultaat

Saldo financiële baten en lasten

Overige Baten

Totaal baten

€ €

€

€

€

€

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€
+

+

+

+

€ €
+ +
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Url van de jaarrekening 
Vul de link in naar de 
jaarrekening als u deze 
ook hebt gepubliceerd.

3 Staat van baten en lasten (vervolg)

Toelichting
Geef hier een toelichting 
bij de staat van baten en 
lasten of vul de url naar 
de jaarrekening in als hier 
een toelichting in is 
opgenomen.
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	8: Mevr. A.L. Lukkes
	10: 
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	12: 
	11: dhr. H. de Bruijne
	7_A4: 1514
	16_ML: verzorgen van onderwijsAls samenleving in het klein, werken wij vanuit de maatschappelijke verantwoordelijkheid om onze leerlingen het beste onderwijs te geven dat we kunnen bieden. Zodat onze leerlingen hun talenten ontwikkelen en uitgroeien tot zelfstandige mensen die voorbereid zijn op hun toekomst en met respect voor anderen actief deelnemen aan de samenleving.
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	6_RSIN: 
	3_TEL: 0503210300
	18_ML: De instelling verzorgt alle openbaar primair, voortgezet en (voortgezet) speciaal (basis) onderwijs in de gemeente Groningen.In 2020 maken in totaal 37 scholen onderdeel uit van de organisatie: 19 scholen voor primair onderwijs, 1 school voor speciaal basisonderwijs, 3 scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs en 14 scholen voor voortgezet onderwijs.Op 1 oktober 2020 was het leerlingenaantal 15.313.
	19_ML: De inkomsten bestaan voor 93% uit Rijksbijdragen vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in de vorm van subsidies voor het geven van onderwijs.Daarnaast bestaat circa 5% van de inkomsten uit gemeentelijke bijdragen voor huisvestingsprojecten (nieuwbouw en grote renovaties) en bijdragen aan de scholen voor specifieke doelen.De overige inkomsten bestaan met name uit ouderbijdragen, opbrengsten van verhuur van ruimten of ter beschikking stelling van personeel.
	20_ML: De verkregen inkomsten worden besteed aan alle kosten die noodzakelijk zijn voor het verzorgen van onderwijs. Circa 80% van de kosten betreft personele lasten.Daarnaast worden de middelen besteed aan huisvesting van de onderwijslocaties en het ondersteuningsbureau, aanschaf van meubilair, apparatuur, ICT-middelen, lesmateriaal en andere denkbare uitgaven zoals schoolreizen, activiteiten en overige materiële kosten.
	21: 
	_MLT: https://www.o2g2.nl/contentfiles/o2g2/Document/21/20596.pdf
	knop: 

	22_ML: De beloning van medewerkers op de PO- en (V)S(B)O-scholen geschiedt conform de geldende cao voor primair onderwijs.De beloning van medewerkers op de VO-scholen en het ondersteuningsbureau geschiedt conform de geldende cao voor voortgezet onderwijs.Voor de bestuurders geldt de cao voor bestuurders in het bestuurders in het primair- en voortgezet onderwijs, aangevuld met specifieke afspraken.
	23_ML: 
	24: 
	_MLT: https://www.o2g2.nl/organisatie/bestuurenorganisatie.html
	knop: 
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	date01: 
	d_F: 31
	m_F: 12
	y_F: 2020

	0: 
	1: 31-12-2020
	2: 31-12-2019 (*)

	5_ML: De materiële vaste activa nemen toe door gedane investeringen (10,2 miljoen) en af door de reguliere afschrijvingen (5,5 miljoen). Deze stijging ligt in het feit dat er vervangingsinvesteringen hebben plaatsgevonden op gebouwen en onderhoudswerkzaamheden van voor onze oprichting welke niet zijn geactiveerd en waarover dus nog niet werd afgeschreven.De stand van de liquide middelen is € 3,8 miljoen lager dan in 2019 doordat de in 2019 ontvangen aanvullende Rijksbijdragen 2020 zijn uitgegeven in 2020 (€ 2,0 miljoen) en door de investeringen in 2020.Het totale eigen vermogen neemt af door het negatieve resultaat in 2020. Een deel van de bestemmingsreserves is uitgeput in 2020 waardoor er per saldo een positieve dotatie aan de algemene reserve plaatsvindt. Deze is ruim voldoende om te kunnen voldoen aan de normen voor het weerstandsvermogen.De voorzieningen zijn in totaal ongeveer gelijk aan 2019. De voorziening verlofsparen is gestegen doordat er meer gespaard dan opgenomen wordt. Daarentegen is de voorziening sociaal beleid afgenomen doordat er in 2020 meerdere bedragen zijn uitbetaald.
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	JV: 
	_MLT: https://www.o2g2.nl/organisatie/bestuurenorganisatie.html
	knop: 

	3_ML: De Rijksbijdragen bevatten in 2019 in totaal € 2,0 miljoen aan extra eenmalige bekostiging. Ten opzichte van het genormaliseerde resultaat van 2019 zijn de Rijksbijdragen dus € 2,9 miljoen gestegen. Deze stijging wordt met name veroorzaakt door indexatie van de bekostiging, in combinatie met leerlingendaling.De overige overheidsbijdragen zijn € 0,7 miljoen hoger dan in 2019, met name door meer vergoedingen van de gemeente Groningen voor het huisvestingsprogramma.De loonkosten zijn in 2020 € 7,1 miljoen hoger dan in 2019 door cao-effecten. Dit wordt mede veroorzaakt doordat een deel van de loonruimte 2019 in 2020 is besteed en door een aanvullende cao-verhoging in 2020. Verder is er meer inzet van personeel voor werkdrukverlaging en het inhalen van onderwijsachterstanden als gevolg van COVID-19.De afschrijvingslasten liggen in lijn met 2019. De stijging van de huisvestingslasten van € 0,6 miljoen wordt vooral veroorzaakt door de hogere programmalasten van de gemeente (hier staan ook hogere baten tegenover) en hogere schoonmaaklasten als gevolg van COVID-19.De overige lasten zijn lager doordat bepaalde activiteiten en aanschaffingen niet hebben plaatsgevonden als gevolg van COVID-19.



