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Inleiding

Voor u ligt het jaarverslag van De Waterlelie, expertisecentrum voor onderwijs en epilepsie en
onderdeel van SEIN.

SEIN is gespecialiseerd in epilepsie en aanverwante aandoeningen en wil daarin tot de top van

Europa behoren.

Onze kernwaarden kwaliteit & innovatie staan voorop bij alles wat wij doen. Hoge kwaliteit is de

basis voor onze functie als expertisecentrum. Door innovatie komen wij "verder met epilepsie".

Wij hechten aan de waarden betrokkenheid & respect voor zowel onze leerlingen als de

medewerkers. De kernwaarden verantwoordelijkheid & aanspreekbaarheid zijn nodig om de

geformuleerde doelen te bereiken. Verantwoordelijkheid nemen voor handelen bevordert de

kwaliteit van onze processen en zorgt er voor dat innovatieve initiatieven ontplooid kunnen

worden. In een cultuur van betrokkenheid en respect is het makkelijker om iemand aan te

spreken op zijn handelen. Deze kernwaarden passen ook bij onze wens van transparant

handelen en verantwoording afleggen aan de buitenwereld over ons handelen.

In dit jaarverslag vindt u onze verantwoording over het jaar 2019. Het bevat de verantwoording

over de ontwikkelingen van het afgelopen jaar, de balans per 31 december 201 9 en de

exploitatierekening 201 9. Om u direct een beeld te geven van De Waterlelie kunt u hierna de
introductie lezen over deze school.

Ruth Veldhuijzen van Zanten

Directeur De Waterlelie

Cruquius, 23 april 2020
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Introductie De Waterlelie
Op 1 oktober 201 9 ben ik gestart als directeur van De Waterlelie. De opdracht die er ligt is
divers en uitgebreid. Een nieuwe organisatiestructuur die verder vorm moet krijgen, een
verbeterplan naar aanleiding van het inspectiebezoek, invoering nieuwe schooltijden en
strategische keuzes maken voor de toekomst van het Landelijk Werkverband Onderwijs en
Epilepsie (LWOE). Onderstaand geef ik een weergave van mijn beeld van De Waterlelie op
onderdelen.

De Waterlelie is een prachtige maar ook complexe organisatie. Het bestaat uit de interne school
en de ambulante begeleiding en er zijn totaal 11 5 mensen werkzaam.

De interne school:

De Waterlelie staat voor kwalitatief goed onderwijs. De inspectie heeft tijdens het onderzoek in
201 8 ook aangegeven dat dit zichtbaar is in de school. De complexiteit van de doelgroep en
daarmee de wijze waarop we onderwijs aanbieden zorgt ervoor dat er veel processen en
procedures binnen de school zijn. Deze processen en procedures zijn nog niet goed geborgd in
een kwaliteitshandboek en daarmee is de kwaliteitszorg aan verbetering onderhevig. Dit
behoeft aandacht en is een belangrijk proces op basis waarvan er een analyse van de
procedures is, hierin keuzes maken op basis van de mate waarin deze bijdragen aan het
strategische beleid van De Waterlelie. De organisatiestructuur waarin de dagelijkse leiding van
de school bij twee adjunct-directeuren (SO en VSO) is belegd heeft in 2019 vorm gekregen
maar behoeft nog verdere uitwerking. De structuur is gericht op eigenaarschap laag in de
organisatie, het invullen van deze nieuwe rol vraagt voor iedereen nog aandacht, waarbij de
beide adjunct-directeuren een specifieke taak in de aansturing hiervan hebben te vervullen. Er
moeten strategische keuzes worden gemaakt die per jaar worden omgezet in een aantal helder
geformuleerde en haalbare doelen. Er is behoefte aan structuur en duidelijkheid. Op dit punt
zal de schoolleiding zich verder moeten ontwikkelen.

De ambulante begeleiding (AB):
De ambulante begeleiding bestaat uit circa 30 medewerkers die autonoom leerkrachten
begeleiden die in het reguliere onderwijs een leerling met epilepsie lesgeven. Dit doen we in het
gebied boven de grote rivieren.
De dagelijkse aansturing van de AB is in handen van de clustermanager. De AB van De
Waterlelie vormt samen met de AB van De Berkenschutse in Heeze, het Landelijk Werkverband
Onderwijs en Epilepsie (LWOE). Deze landelijke samenwerking verloopt goed maar vraagt qua
eenduidigheid aandacht. Het LWOE heeft geen structurele bekostiging en deze onzekerheid
heeft invloed op het maken van strategische keuzes voor de langere termijn. Momenteel wordt
er vanuit OC&W in het kader van de evaluatie van passend onderwijs kritisch gekeken naar
ambulante diensten. Er ligt een opdracht voor het onderzoeken van een vergaande
samenwerking tussen onderwijs aan zieke leerlingen (OZL) en het LWOE. Deze opdracht heeft
geleid tot het standpunt dat het LWOE bestaansrecht heeft en een structurele bekostiging
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passend en noodzakelijk is. Dit wordt uitgewerkt in een strategisch beleidsplan wat medio juni
met OC&W zal worden besproken. De uitkomst van de evaluatie van passend onderwijs en het
overleg met OC&W is van groot belang voor de toekomst van het LWOE.

Ondersteunende diensten:

De Waterlelie heeft onderwijsondersteunend personeel in dienst op het gebied van de

leerlingenadministratie, HR, balie en receptie, administratie AB, conciërge, ICT. De financiële
administratie en boekhouding wordt door een medewerker van de afdeling Informatie,
Financiën en Control (IFC) van SEIN uitgevoerd. Op het gebied van de leerlingenadministratie,
balie en receptie, administratie AB zijn de werkzaamheden onvoldoende afgebakend. Hierdoor
is er sprake van dubbele werkzaamheden en gebrek aan efficiency. Met de medewerkers wordt
gewerkt aan een heldere (her)verdeling van de taken waarmee overlap in werkzaamheden
warden voorkomen en we een efficiency slag maken. Naast deze actie zijn we bezig met het
outsourcen van de personeels- en salarisadministratie.

Stakeholders:

SEIN: de samenwerking binnen SEIN heeft aandacht omdat er in het belang van cliënt, leerling,
collega's nog beter kan worden afgestemd tussen voornamelijk Lang Verblijf en De Waterlelie.
De samenwerking met het de afdeling concern- en bestuursondersteuning (CBO) verloopt goed.
De Waterlelie heeft een andere CAO, eigen netwerk en andere wet- en regelgeving. Hierin
opereert De Waterlelie vaak autonoom maar hierbij kan centrale ondersteuning waar mogelijk
warden gevraagd. De inzet van een beleidsadviseur RVE heeft een positief effect op het
vernauwen van de samenwerking tussen de RVE's en het CBO.

Ouders: de ouders zijn van wezenlijk belang voor het succes van de interne school. Door de
regio overstijgende rol van De Waterlelie en het gegeven dat veel leerlingen met taxi's naar
school komen of woonachtig zijn op Lang Verblijf maakt dat de ouderbetrokkenheid lastiger te
organiseren is. Op groepsniveau zetten de groepsteams in op frequente digitale communicatie
met de ouders. Centraal stuurt de schoot een aantal keer per jaar een nieuwsbrief naar ouders.
Hierin staan belangrijke onderwijsinhoudelijke en organisatorische keuzes benoemd. De rol van
de Oudergeleding van de MR (OMR) vraagt aandacht. Zowel binnen de MR als met het MT kan
de samenwerking beter. Het jarenlange proces dat heeft geleid tot de invoering van nieuwe
schooltijden met ingang van het schooljaar 2020-2021 heeft de samenwerking MR en MT
gefrustreerd. Dit behoeft aandacht en zal doormiddel van een gesprek met een externe
begeleider warden opgepakt.

Samenwerkingsverbanden: De Waterlelie is op directeurs-/bestuurders niveau (directeur van De
Waterlelie) langere tijd niet zichtbaar geweest binnen de samenwerkingsverbanden. Hierdoor is
De Waterlelie niet meegenomen in bestuurlijke trajecten. Op directieniveau (adjunct-
directeuren) is De Waterlelie wel goed vertegenwoordigd geweest. De aanwezigheid van de
directeur van De Waterlelie bij bestuurlijke overleggen van de Samenwerkingsverbanden is nu
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opgepakt en daarmee hebben we een actieve rol bij onder andere het realiseren van een
dekkend aanbod onderwijs binnen de Haarlemmermeer.

Gemeente: de contacten binnen de gemeente zijn goed en verlopen soepel.

De Waterlelie heeft potentie om op een stabiel aantal leerlingen onderwijs te kunnen bieden aan
een specifieke doelgroep met als expertise epilepsie. Doordat De Waterlelie een
expertisecentrum is hebben we een ruime bekostiging waardoor we faciliteiten hebben die de
gemiddelde SO/VSO school niet kan bieden. Deze ruime faciliteiten kunnen we inzetten om de
toekomst van De Waterlelie zekerder te maken. Binnen een netwerkstructuur tussen de

verschillende schoolbesturen in de regio kunnen we ons beter positioneren en daarmee een
stevige positie innemen. De (nog) niet structurele bekostiging van de AB en de expertisegelden
die (niet structureel) worden toegekend, maken dat het weerstandsvermogen van De Waterlelie
toereikend is om risico's op te kunnen vangen. Werken aan een toekomstbestendige Waterlelie
is de uitdaging die voor ons ligt.
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1. Het schoolbestuur
Dit hoofdstuk bevat algemene informatie over het schoolbestuur.

1.1 Organisatie

Contactgegevens
De Waterlelie

Bestuursnummer: 85775

Adres: Spieringweg 80, 2142 ED Cruquius
Email: info@dewaterlelie.net

Website: www.dewaterlelie.net

Contactpersoon jaarverslag

Ruth Veldhuijzen van Zanten
Functie: Directeur

Telefoonnummer: 0252-5483333

Juridische structuur

Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN) is een expertisecentrum voor epilepsie en

slaap-waakgeneeskunde met vestigingen in Noord- en Oost-Nederland en Midden- en West-

Nederland. SEIN biedt diagnose, behandeling en ondersteuning aan mensen met (vermeende)

epilepsie en/ofslaap-waak problemen voor wie de faciliteiten in de eerste en tweede lijn en in

academische ziekenhuizen niet toereikend zijn.

Een groot deel van de zorgvragen die door de cliënt en diens verwijzer worden gesteld, vereisen

een multidisciplinaire benadering. Binnen SEIN zijn daarom verschillende beroepsgroepen

gebundeld, waarbij specifieke deskundigheid op het gebied van epilepsie en slaap de bindende

factor is. Deze deskundigheid is ook aanwezig in de diverse soorten woonzorg en dagbesteding

die SEIN biedt. SEIN beschikt daarnaast over een wetenschappelijk instituut waar

grensverleggend, experimenteel en toegepast patiëntgebonden onderzoek plaatsvindt en over

een school, De Waterlelie, waar speciaal basis- en voortgezet onderwijs wordt geboden. Alle

factoren samen zorgen ervoor dat SEIN haar functie van epilepsie-expertisecentrum optimaal
vervult.

SEIN heeft een toelating voor het verlenen van (poli)klinische en langdurige zorg De
zorgactiviteiten van SEIN vallen onder het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
(VWS). De schoot valt onder het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).
SEIN heeft geen nevenvestigingen.
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Organisatiestructuur SEIN en De Waterlelie
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De Raad van Bestuur bestaat uit één persoon. De overige organisatieonderdelen zijn ingericht

als Resultaat Verantwoordelijke Eenheid (RVE). De inhoudelijk medische portefeuille is geborgd
in de RVE-structuur. De algemeen directeur (voorzitter Raad van Bestuur) stuurt alle RVE en

ondersteunende diensten aan. ledere RVE heeft een directeur.

Er zijn vijf RVE's:
RVE school De Waterlelie,

RVE Lang Verblijf Midden- en West-Nederland (LV MWN),
RVE Klinische Zorg Midden- en West-Nederland (KZ MWN),
RVE Noord- en Oost-Nederland (NON) (Klinische Zorg en Lang Verblijf)
RVE Research

•

•

De voorzitter Raad van Bestuur is tevens 'het bevoegd gezag' van de school en is

eindverantwoordelijk voor de activiteiten van de school.

Governance

Samenstelling Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) bestaat statutair uit minimaal vijf en maximaal zeven leden. Twee
leden van de RvT worden benoemd via een bindende voordracht vanuit respectievelijk de
Ondernemingsraad (OR) en de Cliëntenraad (CR). De leden van de RvT zijn onafhankelijk: zij

hebben geen binding of verbintenis met de organisatie. De bepalingen hieromtrent zijn

statutair vastgelegd.

De bezoldiging van de RvT is geregeld volgens de normen van de Nederlandse Vereniging van

Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ) en zijn marktconform.

De RvT vergaderde in 2019 zeven keer. Alle vergaderingen zijn bijgewoond door de Raad van

Bestuur (RvB). De RvT heeft geen commissies ingesteld.
De leden van de RvT hebben zowel bezoldigde als onbezoldigde nevenfuncties. Deze worden
omwille van transparantie in het overzicht, voor zover van toepassing, beide vermeld.
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Naam Functie RvT Bezoldigde nevenfunctie(s)

Mevrouw M. Bonsen-

Lemmers,

Arbeidsrechtadvocaat en

mediator

Voorzitter

sinds 01-01-
2019, lid
sinds 09-02-
2016

Geen

Onbezoldigde nevenfunctie(s)
Bestuurslid Christelijke Vereniging voor de
Verpleging van Lijders aan Epilepsie
Voorzitter regiobestuur Zuid-Holland voor
D'66 vanaf 1 januari 2018

Naam Functie RvT Bezoldigde nevenfunctie(s)
De heer C. Wisse,
Oud-notaris in de

gemeente
Haarlemmermeer

Lid sinds 10-
04-2008

Geen

Onbezoldigde nevenfunctie(s)
Geen

Naam Functie RvT Bezoldigde nevenfunctie(s)
Mevrouw M.T.A. Tankink,
Zelfstandig Consultant in
Anthropological Research
& Training on Gender,
Violence and Health

Lid
(op
voordracht

CR) sinds 12-
02-2009

Geen

Onbezoldigde nevenfunctie(s)
Bestuurslid van Society for Medical
Anthropology Research and Theory (SMART)
Lid redactieraad van het tijdschrift
'Intervention; Journal of Mental Health and
Psychosocial Support in Conflict Affected
Areas'

Lid redactieraad van het tijdschrift 'Journal of
Human Trafficking, Enslavement and Conflict-
Related Sexual Violence'

Naam Functie RvT Bezoldigde nevenfunctie(s)
Mevrouw E. Tromp,
Register accountant

Lid
(op
voordracht
OR) sinds
09-04-2015

Geen

Onbezoldigde nevenfunctie(s)
Geen

Naam Functie RvT Bezoldigde nevenfunctie(s)

Jaap van Rh ij n
Directeur Huisvesting
Renovatie & Financiën

Tweede Kamer

Lid sinds 07-
02-2019

Geen

Onbezoldigde nevenfunctie(s)
- Jurylid Nationale Renovatie- en Transformatie

prijs de Gulden Feniks
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In Code Goed Bestuur in het primair onderwijs zijn basisprincipes vastgelegd omtrent
professionaliteit van bestuurders, toezichthouders en managers in het primair onderwijs.

Handhaaft het bestuur deze code?

B Ja

D Nee

Zo ja: wordt er op bepaalde punten van de Code afgeweken? De directeur van De
Waterlelie is door de raad van bestuur van SEIN gemandateerd voor bestuurlijke taken
betreffende De Waterlelie.

Functiescheiding

Volgens de Code Goed Bestuur zijn organisaties voor primair onderwijs verplicht om de functies
van bestuur en intern toezicht te scheiden. Er zijn verschillende manieren om de
functiescheiding uit te werken. Welke is van toepassing op het schoolbestuur?
B Functionele scheiding (one-tier)
D Organieke scheiding (two-tier)
D Feitelijke scheiding

DAn ders, namelij k_________________

Bestuur

Naam: dhr.J.W. Barzilay

Functie: Voorzitter Raad van Bestuur

Bezoldigde nevenfunctie: Lid Raad van Toezicht Stichting Openbaar Primair Onderwijs
Haarlemmermeer (SOPOH)

Intern toezichtsorgaan

Binnen SEIN is de RvT ook belast met het toezicht op De Waterlelie, school voor speciaal basis-

en voortgezet onderwijs voor kinderen en jongeren met epilepsie, andere medische of

neurologische aandoeningen en zeer moeilijklerende kinderen of kinderen met lichamelijke

beperkingen. Er vindt tenminste tweemaal per jaar overleg plaats met de

medezeggenschapsraad. De directeur van De Waterlelie bezoekt minimaal tweemaal per jaar de

vergadering van de voltallige RvT om de RvT te informeren over de stand van zaken, waaronder

de ontwikkeling van de leerlingenaantallen, de regionale functie van De Waterlelie, de financiële

situatie en de kwaliteitszorg.

De borging van de rol van de Raad van Toezicht binnen school De Waterlelie is ook in 2019
verder gegroeid. Er zijn bezoeken aan de school, gesprekken met de voorzitter van de Raad van
Toezicht en de gehele Raad van Toezicht. Gedurende het verslagjaar is zowel door de Raad van
Bestuur als Raad van Toezicht veel aandacht besteed aan het onderwijs.
In bijlage 1 is het Verslag Intern Toezicht van de Raad van Toezicht opgenomen.
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Medezeggenschap
De medezeggenschapsraad van De Waterlelie bestaat uit een oudergeleding en een
personeelsgeleding waarin in beide geledingen drie afgevaardigden zitting nemen. In 201 9 zijn
beide geledingen deels niet voltalig geweest. De MR vergadert zes keer per jaar. De inhoud van
deze vergaderingen komen voort uit een jaarplanning van belangrijke bespreekpunten en
warden zowel door de MR als het MT aangevuld met belangrijke gespreksonderwerpen. In het
najaar van 201 9 heeft de MR een cursus medezeggenschap gevolgd om met elkaar een
duidelijke afstemming te krijgen van de positie en rollen binnen de MR en de samenwerking
met de schoolleiding.

In bijlage 3 is het jaarverslag van de MR opgenomen.

1.2 Profiel

Missies visie

De Waterlelie biedt speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. Leerlingen met
epilepsie, medische/neurologische aandoeningen, zeer moeilijk lerende kinderen en lichamelijk
beperkte leerlingen helpen wij verder in hun ontwikkeling.

Strategisch beleidsplan
Intern - wat we van elkaar verwachten

Kansen zien en benutten: De ontwikkeling van een kind staat bij ons altijd centraal. Het
benutten van kansen voor iedere individuele leerling vormt namelijk het uitgangspunt voor ons
handelen. De medewerkers die een leerling begeleiden, kijken op kansrijke wijze naar de
(leer)ontwikkeling en werken ook op deze manier met elkaar samen.

Oplossingsgericht: Onze medewerkers worden geselecteerd op hun onderwijsinhoudelijke en/of
medische kennis en vaardigheden. Ook vinden wij creativiteit en oplossingsgerichtheid
belangrijke eigenschappen. Om gestelde doelen te halen, dienen onze medewerkers steeds
weer opnieuw met een frisse blik naar een leerling te kunnen kijken.

Samen werken, samen leren: Bij medewerkers die zelf blijven leren, leren ook onze leerlingen
meer. Om de ontwikkeling van leerlingen centraal te kunnen blijven stellen is dus veel
inhoudelijke uitwisseling over ons onderwijs en onze begeleiding nodig, ledere leerkracht,
therapeut, arts of andere collega, deelt kennis met elkaar en durft zich open op te stellen.

Extern - waar we voor staan

Realistisch Perspectief: Ons team haalt graag alles uit een kind wat er in zit. Tegelijkertijd
proberen we ook samen met de ouders een realistisch perspectief te schetsen ten aanzien van
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de toekomstverwachtingen. Wij vertellen graag een eerlijk verhaal en wij gaan graag met u in
gesprek over onze definitie van "leren". Op onze school is dat een veel breder begrip dan het
uitsluitend aanleren van kennis.

Leerdoelgericht: Voor iedere leerling op onze school is uitdagend, leerdoelgericht onderwijs van

belang. Wij streven ernaar om leerlingen zo onafhankelijk mogelijk te laten functioneren. Het

mooie aan het onderwijs op De Waterlelie is dat onze collega's iedere dag met een open,
nieuwe blik hun leerlingen dienen te analyseren, ledere dag dienen namelijk opnieuw keuzes

gemaakt te worden om de weg naar de (leer)doelen te halen.

Doorzettingsvermogen: Wij zien altijd een kans en een perspectief. Op welk

ontwikkelingsgebied dan ook. Dat vraagt om geduld, begrip en doorzettingsvermogen, leder

kind met een eigen, unieke multidisciplinaire hulpvraag verdient dat. Dat is de meerwaarde van
onze school: op alle ontwikkelingsgebieden stellen wij doelen en zijn wij niet voor één gat te

vangen.

VERWUZING
httos: / /www.dewaterlelie.net/wD-

content/uploads/201 5/02/DWL827_schets_schoolplan_lowres_spreads-2016-2020.pdf

Toegankelijkheid & toelating
De wet Passend Onderwijs verplicht het samenwerkingsverband (SWV) om voor alle kinderen

een passende onderwijsplekte organiseren. De zorgplicht is verankerd in deze wet, waarin

staat dat het bevoegd gezag van de school het aangemelde kind een passend onderwijsaanbod

biedt of een onderwijsaanbod organiseert op een andere school. Voor de plaatsing op De
Waterlelie is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. Deze wordt afgegeven door het SWV
van de woonplaats van het kind. (zie voor meer info op de site van de overheid:

www.passendonderwijs.nl) Na afgifte van een TLV bepaalt de Commissie van Begeleiding (CvB)

van De Waterlelie of de leerling toegelaten wordt. Voorafgaande aan deze CVB- bespreking
vindt er een kennismakingsgesprek en een intake plaats. De intake bestaat uit een gesprek met

de schoolmaatschappelijk werker en tegelijkertijd een wenmoment van de leerling in een groep

en een preventief gezondheidsonderzoek (PGO) door, de aan school verbonden, jeugdarts van

de GGD. De school vraagt voorafgaande aan de intake toestemming, conform de

privacywetgeving Algemene Verordening Gegevensbescherming, om elders informatie op te

vragen. Dit betreft bijvoorbeeld medische gegevens, eventuele bevindingen van een
psycholoog, informatie over de gezinssituatie en van de school of scholen waar het kind
voorheen onderwijs volgde. Nadat vaststaat dat de leerling op De Waterlelie toegelaten kan

warden, wordt in overleg met de groepsleerkracht en de ouders de startdatum van instroom op
De Waterlelie en tevens de data voor de strategie- en integratiebespreking afgesproken.

13 .^E-
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1.3 Dialoog
Verbonden partijen

Organisatie of groep Beknopte omschrijving van de vorm van de dialoog of samenwerking
en de ontwikkelingen hierin.

Gemeenten Met betrekking tot onderwijs in de regio, huisvesting, vervoer.
Schoolleiding Met betrekking tot schoolontwikkelingen, verantwoording begroting,

formatie, voortgang en inspectiebezoek. Maandelijks werkoverleg
directeur.

Medewerkers Met betrekking tot schoolontwikkelingen, ontwikkelingen op
stichtingsniveau en bestuurlijke aangelegenheden.

Ouders Schoolleiding heeft contact met ouders met betrekking tot
schoolontwikkelingen en indien nodig op leerling niveau.

Jeugdzorg Schoolleiding heeft contact indien een leerling dossier hier aanleiding
voor geeft.

SEIN Schoolleiding heeft contact met de RVE lang verblijf i.v.m. leerlingen
die woonachtig zijn bij SEIN. Met manager van verschillende
afdelingen om af te stemmen.

Samenwerkingsverbanden

De Waterlelie profileert zich binnen de samenwerkingsverbanden in de regio. Het zichtbaar en
vindbaar maken van De Waterlelie door externe communicatie en Public Relations (PR) over
onze doelgroep, ontwikkelingsperspectieven en mogelijke uitstroombestemmingen, krijgt alle
aandacht. Hierbij staan onze gedeelde visie op het leren, onderwijzen en de onderwijscontext
en de te behalen doelen, zoals beschreven in ons schoolplan 2016-2020, centraal.

Samenwerkingsverband Beknopte omschrijving van de vorm van de dialoog of
samenwerking en de ontwikkelingen hierin

SWV Passend Onderwijs
Haarlemmermeer

Op bestuurlijk niveau worden op strategische zaken (begroting,
doelgroep bepaling, toezicht, jaarplannen etc.) besproken. De
directeur van De Waterlelie neemt vanuit het bestuurlijk mandaat
zitting in dit overleg. Op directieniveau wordt er
onderwijsinhoudelijk overlegd. De adjunct-directeur SO neemt
zitting in dit overleg.

SWVVOAmstelland en

de Meerlanden
Op bestuurlijk niveau worden op strategische zaken (begroting,
doelgroep bepaling, toezicht, jaarplannen etc.) besproken. De
directeur van De Waterlelie neemt vanuit het bestuurlijk mandaat
zitting in dit overleg. Op directieniveau wordt er
onderwijsinhoudelijk overlegd. De adjunct-directeur VSO neemt
zitting in dit overleg.

SWVZuid-
Kennemerland

Op bestuurlijk niveau worden op strategische zaken (begroting,
doelgroep bepaling, toezicht, jaarplannen etc.) besproken.
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De directeur van De Waterlelie neemt vanuit het bestuurlijk
mandaat zitting in dit overleg. Op directieniveau wordt er
onderwijsinhoudelijk overlegd. De adjunct-directeur SO neemt
zitting in dit overleg.

Klachtenbehandeling
De Waterlelie is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie primair en voortgezet
onderwijs en hanteert een klachtenregeling. (artikel 23 WEC). Naast deze algemene
klachtenregeling kent De Waterlelie ook een wettelijk voorgeschreven klachtenregeling seksuele
intimidatie, agressie, geweld en discriminatie.
Er zijn in 201 9 geen klachten en meldingen binnengekomen.

VERWUZING
httDS://www.dewaterlelie.net/WD-content/UDloads/2019/05/Klachtenreqelinq-3.1 -2019.pdf

Samenwerking met de rest van de organisatie van SEIN
De Waterlelie werkt op verschillende gebieden intensief samen: er wordt vooral samenwerking
en uitwisseling gezocht op gebieden waar leerlingen en hun ouders relaties hebben met wonen,
dagbesteding en de kliniek.

Afdeling Observatie Kinderen en Jongeren
De cliënten van de observatie afdeling kinderen en jongeren (OKJ) die leerplichtig zijn, volgen
het onderwijs op De Waterlelie. De samenwerking wordt jaarlijks geëvalueerd. De kortere
opnameduur maakt dat er minder tijd is om de onderwijsvragen binnen De Waterlelie te
beantwoorden waardoor leerlingen sneller in aanmerking komen voor een
onderwijsarrangement vanuit het LWOE.
De overdracht vanuit de OKJ/De Waterlelie richting het LWOE wordt veelvuldiger en intensiever
waarbij blijvend aandacht is voor de klantgerichtheid versus arbeidsintensiteit om deze te
evalueren en te verbeteren.

Aangepaste bekostigingsregeling OKJ-leerlingen
Met ingang van het schooljaar 2016-2017 is de financiering van de observatieleerlingen
gewijzigd. Voorheen werden de leerlingen die ingeschreven stonden op de teldatum van 1
oktober meegeteld voor de bekostiging. Dat gaf allerlei negatieve effecten voor de leverende
school en De Waterlelie. De aangepaste regeling houdt in dat de leerling ingeschreven blijft op
de school van herkomst en dat De Waterlelie vervolgens een factuur stuurt voor de gemaakte
kosten naar de school van herkomst. We constateren ook dit kalenderjaar dat er onduidelijkheid
bestaat bij de scholen en schoolbesturen over hun betalingsverplichting, maar uiteindelijk
worden de facturen wel betaald.
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2. Verantwoording beleid
In dit hoofdstuk verantwoordt het bestuur het gevoerde beleid op de volgende beleidsterreinen:

Onderwijs & kwaliteit, Personeel & professionalisering, Huisvesting & facilitaire zaken, en

Financieel beleid. Het hart van deze paragrafen wordt gevormd door de verantwoording van de

gestelde doelen, de behaalde resultaten en de mogelijke vervolgstappen. De laatste paragraaf
van dit hoofdstuk gaat in op de risico's en risicobeheersing.

2.1 Onderwijs & kwaliteit
Onderwijskwaliteit

Zicht op de onderwijskwaliteit
De Waterlelie werkt cyclisch en systematisch aan kwaliteitsverbetering via het traject
Opbrengstgericht Werken (OGW) in 4D (data-duiden-doelen-doen). De school doet dit vanuit
drie pijlers: verbeteringen op het gebied van het onderwijsaanbod, de ondersteuningsstructuur

en de professionalisering van het lerarenteam. De school heeft een integraal en coherent
vervolg gegeven op deze schoolontwikkeling en beschrijft het werken in de cyclus van data
verzamelen, data analyseren, (onderwijs)doelen formuleren voor de verschillende doelgroepen.
Het onderwijs wordt efficiënt en in veilige onderwijscontext uitgevoerd.

De onderwijsachterstandsgelden worden binnen de school meegenomen in de leerplannen van
de individuele leerlingen en de groepen. Alle leerlingen binnen De Waterlelie krijgen op maat
onderwijs aangereikt. De middelen die we nodig hebben om het passende aanbod te kunnen
bieden worden binnen de financiële ruimte die er is aangeschaft. Op leerling niveau wordt er
door de coördinatoren leerlingenzorg een ontwikkelingsperspectiefplan opgesteld op basis
waarvan het maatwerk onderwijs wordt ingericht.

Schoolplan 2016-2020
De directie heeft in het verslagjaar de strategische doelen uit hoofdstuk 4 van het schoolplan
opgenomen in een vierjaarlijkse ontwikkelagenda, waarbij de domeinen van het

Kwaliteitsmanagementsysteem Speciaal Onderwijs (KSO) als leidraad fungeerde.

In het schoolplan 2016-2020 is, met het team, de huidige kwaliteit van ons onderwijs in beeld

gebracht door een beschrijving van de situatie en werkwijze aan de hand van de visie op:

•

Leren: het onderwijsaanbod, de leerresultaten en ondersteuningsstructuur

Onderwijzen: de professionele leercultuur en competentie ontwikkeling
Onderwijscontext: de organisatie, samenwerking met (keten) partners en communicatie.

Vanuit de huidige kwaliteit zijn vanuit de data de kwaliteitsdoelen om de ambities te bereiken
geformuleerd. De aandachtspunten binnen De Waterlelie liggen op het gebied van koers, focus,
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vakmanschap, besluitvorming en communicatie. Op de studiedag van augustus 2016 heeft het
team een start gemaakt met het gekozen programma STERK SPECIAAL. Kort samengevat:

Iedereen binnen De Waterlelie is betrokken bij de kwaliteitsverbetering. De uitvoerders van het
beleid zijn ook betrokken bij het opstellen van het beleid. Er wordt gewerkt in expertteams. Dit

zijn groepjes medewerkers (teamleden, specialisten en leidinggevenden) die een actieplan
bedenken om de geformuleerde doelen uit het schoolplan te realiseren. Uitgangspunten in de
werkwijze: alle medewerkers zijn medeverantwoordelijk voor het realiseren van goed onderwijs.

We leren van en met elkaar en we werken vanuit:

resultaatgerichte doelen en duidelijke opdrachten;

eenduidige besluitvorming en aansturing;

• een duidelijk tijdpad en heldere procedures.

De meerwaarde van het samenwerken in expertteams is gebruik maken van alle aanwezige
expertise in de school.

Monitoring van de resultaten
De projectbegeleiders van de expertteams bewaken tijdens monitorgesprekken met de

clustermanager het voortgangsproces op het plan van aanpak, de samenwerking, de

communicatie en de borging van de expertplannen.

De directeur van de RVE De Waterlelie bespreekt met het hoger management van de

ondersteunende diensten periodiek, onder meer via managementrapportages, de voortgang van

alle activiteiten en de koers van de strategie.

De Inspectie Onderwijs heeft De Waterlelie in juli 201 8 bezocht. Twee leden van de RvT hebben

in het kader van dit inspectiebezoek met de onderzoekers gesproken. Het Inspectierapport

bevat aanbevelingen voor verdere ontwikkeling van het toezicht op de kwaliteit van het
onderwijs. De RvT heeft deze aanbevelingen overgenomen en heeft de dialoog met De

Waterlelie en de voorzitter van de RvB over kwaliteitszorg geïntensiveerd. De aanbevelingen zijn

overgenomen voor implementatie.

Speerpunten 2019
De speerpunten Fase van uitvoering:

Implementatie WijSnet: hét sharepoint van De Waterlelie
is zichtbaar en werkt om kennis te delen en te halen en
is bovendien AVG proof.

F2 Test en onderzoeksfase

ICT en Educatie: Mediawijsheid voor leerlingen, ouders 1'iidens de ICT lessen wordt er structureel aandachl
en teamleden. _Besieea aan meaiawijsn^T^
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PR: De Waterlelie is bekend bij onze externe partners.

De Waterlelie onderwijscyclus in 4D werkt, door samen
met de leerlingen en de ouders/verzorgers continue
aandacht te hebben voor de ontwikkeling en de
prestaties van hun kind en onze leerling, (zie voor meer
info onder het kopje onderwijs op de website
www.dewaterlelie.net)

Samenwerking SEIN: Eén kind-één plan. De betrokken
medewerkers van SEIN investeren in het optimaliseren
van de diverse werkrelaties binnen:
het onderwijs zorg arrangement DAC-WL

Het team en onze externe partners kennen in juli
2019 de mogelijkheden van het WL-DAC VSO-
OZA-arrangement.
De procedures/werkwijzen zijn juli 2019 binnen
de OZA-groep bekend en opgenomen
in WijSnet en KHB
Onderwijszorggroep SO-leeftijd, onderzoek is
nodig
De opvang van de observatie leerlingen van de
Observatie Kliniekjeugdigen (OKJ)
Het begeleiden van de leerlingen die in Lang
Verblijf wonen.

van mense^rt

WHIffSff ??>iin.Jffl
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akuitvoerina verdient structureel aandachB
e personeicwisseiingen vanuit net UA(- is eeri

e OZA aroepWDoor onvoorziene situaties is d

g^Qfi(lfijj(gjJj,gj,j|
imuii.i.i hetwekelijksel

''f'ïTn'^i iflf ywiï-fV,-Vf TT?^WW'. y'ïWS'RÏR
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lan ons boven formatief aangestelde personee
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^Ve werken met het programma Sterk Speciaal, als
Imiddel om alle medewerkers op basis van een vaste
Ibesluitvormings- en organisatiestructuur te betrekken
|bij beleidsplanning, besluitvorming en realisatie.
Op De Waterlelie zijn de uitvoerders van beleid ook de
makers van beleid. Het systeem van expertteams werkt.
^<Ve ronden thema's af, borgen wat ontwikkeld is en
bieden ruimte voor nieuwe ontwikkelthema's.

tie komen te staan. De monitoring door het Ml
KtnoodzakelijK om ae collega's actler ei

ntwikkelen van taakvolwassenheid onder dd
oiiega s vormi nienn een grooi ontwiKKeipunii

Hï W '!^ ii^lf'il !.t(4^ lï CTfmWde bibliotheek!
oe u

en. zoa

s»' •ffVlKWTT.f mpthnrift

lil.HillblAlllil? < en hoe vaak

Expertteam leesbevordering:
De leerlingen en de teamleden maken optimaal gebruik
van de schoolbieb middels het digitale uitleensysteem.
Er loopt een pilot voor een interne
stage/voorbereidende trainingsplek vanuit AV/T
(Arbeidsvoorbereiding en Training)

Expertteam Rekenen:
De leerlingen en de teamleden werken met de nieuwe
rekenmethode Getal en Ruimte. De rekentaal wordt ook
in gebaren aangeboden. Het blijkt wel dat het digitale programma voor onze

doelgroep lastig inzetbaar is. Het digitale materiaal
^/an Gynzy, wat aansluit bij de methode, lijkt beter
bruikbaar. De werkgroep neemt z.s.m. een beslissing
^>f het digitale leerlingen programma volgend
Ischooljaar nog afgenomen moet worden. Het
gebruiken van het bordprogramma is wel wenselijk.
Er is een document gemaakt over de rekentaal die in
de methode gebruikt wordt.

Expertteam Gezonde school: Bewegen en Sport: het
team kent in juni 2019 30 oefeningen bewegend leren
en past dit met regelmaat toe.

studiedag plaatsqevonderl(iMjitj.iiafiH'dyi/jïTiF

aanaevaard an toeaekendl
ultenspelen is een leermomentLKMB

Bewegend leren: leerkrachten geven elke week
een les bewegend leren.

Tillessen zijn geïntegreerd in de AV&T lessen
Ie Nationale!

^ Introduceren lesmateriaal gezonde voeding
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lExpertteam Gedrag: Welzijn en Veiligheidsbeleving
|Een naslagwerk met pedagogische handelingsadviezen
|en protocollen is ontwikkeld.
|Er heeft 3x een intervisie bijeenkomst plaatsgevonden
|op basis van een actuele casus om o.a. het reflecterend
^ermogen op het eigen pedagogisch handelen te
Vergroten.

[Expertteam arbeidstoeleiding en stage:
1. In juli 201 9 hebben wij een keuze gemaakt uit het
bestaande aanbod aan (e-)portfolio's voor PRO en heeft
|één van de VSO-klassen een pilot gedraaid met het
Igekozen (e-) portfolio.
2. In juli 2019 zijn de IBL-klassen opgenomen in het
stageprogrammavan het VSO. Daardoor is er een
|uniforme stage-coördinatie in het VSO gerealiseerd.

Expertteam Educatief Partnerschap:
;1. De Nieuwe Schooljaar Receptie (NSR) is geëvalueerd

d.m.v. een formulier en er is een keus gemaakt
voor voortzetting of voor een verandering ervan.

|2. Het nieuwe social mediaplatform werkt adequaat
voor de hele school (Social Schools).

|3. Gewijzigde gesprekscyclus met ouders is door alle
leerkrachten uitgevoerd en met hen geëvalueerd
d.m.v. een formulier.

'erste intervisiebiieenkomst is aeplandl
eiexp^ryeam is voornemens cursysseiiaËZoeKen

'iM. M III! lliflflfij^lyijyytytfiflültli&ifiiB
•am j i» eerd door de ouders en wor

ie OP Lang Verblijf woont, maar 1 medeworkpr kaB
oraen geKoppeia. yit maaKt net lastig om aiifl

e gewijzigde aesprekscvclus is uitgevoerd

pgenomen in ae nanaeiingsKaienaeri

iRTTTwrrrteachttt aandacht varl

r^^i^s'^'r's;'^ -{•i^^» tT?F

Expertteam Teach:
Met onze Teach-technieken, die werken bij onze
leerlingen, verrijken de teamleden hun didactisch
handelen.

In alle groepen wordt zichtbaar gebruik gemaakt
yan schoolbreed geselecteerde Teach-technieken
Expertteam mondelinge taal: woordenschatonderwijs
De leerkrachten informeren de ouders over de
aangeboden woorden binnen de thema's.
Het woordenschatonderwijs ondersteunt ook de vak-
Igerelateerde begrippen tijdens
de vaklessen en schoolbreed de rekenlessen.

|Het gebruik van de woordenschatdidactiek binnen
het totale lesaanbod wordt middels coaching sessie
door de logopedisten geborgd.

wra* •L1^4UyU-T4iU.Il

@EiS?3 schatonderwiis war

^jOBjlfljy^ggg^gfigVjyjj^yjg^l

20 ^
VAN REE ACCOUNTANTS

^



De Veilige Waterlelie ARBO: RI&E
Preventie-activiteiten vinden jaarlijks plaats.
Ons digitale Veiligheidshandboek wordt AVG-
proof gemaakt en de bijbehorende protocollen en
procedures worden opgenomen in WijSnet en het
Kwaliteitshandboek (KHB) van De Waterlelie.
Medische en fysieke bekwaamheidstrainingen vinden
jaarlijks plaats.
Oriëntatie en implementatie SEIN breed
incidentmeldingssysteem in de cloud: SMILE

oordenschattest. De resultaten ziin per aroeD
an ag leerlingen aie logopeaie tnerapie ontvangei|

aroepSDverzichten in de qroepsmaDDel
n iCiiiïïWi.n ••J a MT^TJI fl

ÏIT^t^SSIt Ische

^-tll?UEL^;;3U?li22

waliteitshandboekTiailt De WMwtetiBJ

tatle oo het

!LI<[:ü''iyH'UiI^m'It.M'''VM('M'iWaHiT<ll!il«riiB«l

a» taakbeleld {^upellBgasp

twikkelin

Zie voor een uitgebreide uitwerking de tekst
hieronder.

IPB:
Middels onze gesprekkencyclus, taakbeleid (Cupella),
verzuimbeleid en professionaliseringsbeleid werken de
teamleden aan hun eigen ontwikkeling.

OASE 2.0 Onderzoek Advies Scholing en Expertise
We zijn een onderzoekende school met onderzoekende
professionals, die weten wat werkt bij leerlingen met
epilepsie.
We ontwikkelen expertise en integreren
onderzoeksresultaten in de onderwijspraktijk van school]
De Waterlelie in samenwerking het werkveld Ambulante
Begeleiding (LWOE)
Financiering LWOE De Waterlelie
Over de financiering van het LWOE is op dit moment
nog geen officiële mededeling gedaan
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Ontwikkelingen

De School
Het team werkt in Expertteams aan de ontwikkeling van de school en de medewerkers. De
expertteams werken op basis van affiniteit en competentie volgens een eigen aanpak aan het
behalen van doelen uit het Schoolplan op één gebied. Met 80% instemming van de teamleden is
er 100% commitment om via de bedachte aanpak de betreffende doelen van het schoolplan te
behalen. Het onderwijs wordt geoptimaliseerd door cyclisch opbrengstgericht te werken.
De ICT-projectgroep geeft succesvol uitvoering aan het beleidsplan 'ICT& Educatie' en heeft
daarnaast in 201 9 de volgende zaken gerealiseerd:

Inrichten en implementeren oudercommunicatie-platform Social Schools
Q1 en Q2 heeft verdere inrichting van het Ontdek-ITIab De Waterlelie plaatsgevonden.
De leerlijn Digitale geletterdheid is omgezet in doelen geformuleerd in de ik-vorm.

In Q 3is de ICT coordinator gestart met het geven van de ICT-lessen aan alle groepen van De
Waterlelie middels het principe Train de trainer.
De normjaartaak voor de interne school is CAO-proof gemaakt. Het werkveld AB heeft een
'eigen' normjaartaak. Voor beide hanteren we het systeem Cupella. Hiermee hebben we de inzet
op individueel niveau inzichtelijk en kunnen hierop sturen. In 2020 zal er vanuit het door het
team aangeleverde werkverdelingsplan invulling gegeven worden aan de individuele
jaartaakoverzichten.
De samenwerking met Klinische Zorg, Lang Verblijf en specifiek het Diensten- en
ActiviteitenCentrum (DAC) verloopt constructief, waarbij de samenwerking in de vorm van het
onderwijs- en zorgarrangement (OZA) is gerealiseerd. Zie tekst in speerpunten.

Het Veiligheidshandboek is actueel en wordt cyclisch geactualiseerd. Het vignet 'De Gezonde
school' is van toepassing. Het Vignet "Gezonde school" is driejaar geldig, in 201 8 heeft de
school het themacertificaat: Relaties & Seksualiteit behaald.
Ouderbetrokkenheid en communicatie met ouders/verzorgers loopt via het ouder/school
communicatieplatform Social Schools. Deze manier van communiceren is AVC proof.
In de tweede helft van 201 9 is er een invoeringsplan Nieuwe schooltijden geschreven en
geïmplementeerd. Dit plan loopt door in de eerste 7 maanden van 2020 zodat er per schooljaar
2020-2021 kan worden gestart met nieuwe schooltijden. De aanpassing betreft het werken met
vijf kortere en gelijke dagen; dit heeft te maken met de spanningsboog, aandacht en
concentratie bij de leerlingen, maar ook met het feit dat leerkrachten te weinig tijd hebben na
schooltijd voor professioneel overleg. Dit invoeringsplan krijgt vorm in samenwerking met de
MR.
In 201 9 heeft de nieuwe managementstructuur op De Waterlelie inhoudelijk vorm gekregen. De
schoolleiding bestaat uit een adjunct-directeur VSO en een adjunct-directeur SO. Tot 1 oktober
2019 is de interim-directeur aangebleven waarna hij is opgevolgd door de nieuwe directeur. De
schoolleiding is sinds 1 oktober 2019 structureel ingevuld.
In het schooljaar 1 8/19 is gestart met een andere kijk op leidinggeven en teamontwikkeling.
Op De Waterlelie willen we graag de verantwoordelijkheid meer delen en deze lager in de
organisatie leggen. Dit proces krijgt verder vorm en is een belangrijk strategisch thema in het
schoolplan 2020-2024.
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In 2019 heeft de Commissie Leerlingenzorg (CLZ) het volgende gerealiseerd.

Nieuwe werkwijze Commissie Leerlingenzorg (CLZ).
Aangepaste functiebeschrijvingen inclusief functiewaardering en inschaling voor ICT-
coordinator, Coordinator leerlingzorg en klassenassistenten.

Gestart met bordsessies (naar Stichting leerkracht) , waarbij iedereen meepraat over de
ontwikkeling van de afdeling.

• Geen vaste eindtijd meer voor de (vak-)leerkrachten, maar de verantwoordelijkheid over

het waar en wanneer werken aan de les-ongebonden taken neergelegd bij deze collega's.
Doel hiervan is dat de (vak-)leerkracht meer autonomie krijgt wat betreft de balans werk-

privé.

De manier van leidinggeven; verantwoordelijkheden delen, vraagt om een andere vorm
van leidinggeven. Aan de hand van "Handboek voor professionele schoolcultuur" van Henk

Galenkamp werkt het management aan zijn ontwikkeling hierin. Dit proces is in 2018

gestart en loopt door in 2019.

Ambulante begeleiding
In het Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie werken de ambulante diensten van De

Waterlelie en de Berkenschutse nauw samen. In 201 9 heeft de samenwerking verder vorm

gekregen en is er actief vorm gegeven aan het bundelen van de kennis en expertise ten

behoeve van leerlingen met epilepsie in het regulier primair, voortgezet en middelbaar

beroepsonderwijs en leerlingen in het speciaal en het voortgezet speciaal onderwijs in heel

Nederland. De landelijke dekking krijgt middels een gezamenlijk opgesteld communicatieplan

ook in de uitingen van de LWOE professioneel vorm.

De LWOE heeft een grote meerwaarde voor scholen, vanwege de expertise die niet elders kan

warden gehaald. Epilepsie wordt ervaren als een specifiek probleem, met specifieke uitdagingen

op het gebied van onderwijs. Respondenten vinden het van belang dat een organisatie als het

LWOE bestaat.

Schooljaar 201 8-2019 is het LWOE betrokken geweest bij in totaal 2234 leerlingen (schooljaar

201 7-201 8 waren dat 2274 leerlingen). Hiervan zijn 1 026 leerlingen vanuit de Berkenschutse

begeleid en 1208 leerlingen vanuit De Waterlelie.

De doelstellingen uit het Strategisch Beleidsplan van LWOE De Waterlelie 201 7-2020 geven

richting aan de koers die de organisatie vaart:
1. Leerlingen met epilepsie optimaal laten ontwikkelen binnen de onderwijsomgeving en de

leerlingen versterken in hun groei naar eigen regie en zelfstandigheid.

2. Het ontwikkelen van expertise en het integreren van onderzoeksresultaten in de

onderwijspraktijk.
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3. Het versterken van kennis en vaardigheden van de onderwijskundig begeleiders voor de

kwaliteit van hun dienstverlening. Er is structureel aandacht voor professionalisering,
waarbij tevens aandacht is voor eigen regie (autonomie van de professional); een proactieve

houding; leren van & met elkaar; samenwerken op basis gezamenlijkheid en
gelijkwaardigheid (samensturing).

OASE
OASE staat voor Onderzoek, Advies, Scholing en Expertise. Een stuurgroep coördineert de

activiteiten van medewerkers van de school en ambulante dienst die in expertisegroepen

participeren. Door veranderingen binnen de ambulante dienst en ontwikkelingen binnen de
school was een heroriëntatie op de uitgangspunten en werkwijze van OASE nodig. OASE 2.0
sluit goed aan bij de ambitie om OASE om te vormen naar een werkveld waarin onderzoek

centraal staat, met als uitkomst de verbetering en innovatie van de onderwijspraktijk.

Naast deze transitie naar een nieuw OASE is de jaarlijkse Expertisedag voor de medewerkers
van de school en ambulante dienst georganiseerd. OASE 2.0 is een feit geworden in dec 201 8.
Hoe ziet het er nu uit? De visie van OASE is het ontwikkelen van expertise en integreren (zo

nodig vertalen) van onderzoeksresultaten in de onderwijspraktijk van school De Waterlelie, het
primair (regulier en speciaal) onderwijs, het voortgezet (regulier en speciaal) onderwijs en het
middelbaar beroepsonderwijs, voor leerlingen met epilepsie. Door onderzoeksresultaten te

vertalen naar de praktijk worden ze bruikbaar voor het onderwijs. OASE werkt voornamelijk

samen met LWOE, school De Waterlelie, SEIN en universiteiten.

Wat is OASE?

OASE 2.0 vormt de brug tussen wetenschappelijk onderzoek en/of evidence-based
praktijkonderzoek en wil de les-en onderwijspraktijk verbeteren.

OASE 2.0 is de plek die een wetenschappelijk inzicht tot een handelingsadvies maakt voor

leerkrachten en ambulant onderwijskundig begeleiders.

OASE 2.0 is een professionele leergemeenschap en een onderdeel van De Waterlelie. Dat
betekent dat zowel de medewerkers van de school, als ook de ambulant

onderwijskundig begeleiders onderdeel kunnen zijn van OASE 2.0.

OASE 2.0 deelt haar ervaringen met het onderwijsveld, eigen school en alle scholen die
bezocht worden door onze ambulant onderwijskundig begeleiders. Voor meer

info zie deze link

Evaluatie 2019

We zijn een onderzoekende school met onderzoekende professionals, die weten wat werkt bij
leerlingen met epilepsie. We ontwikkelen expertise en integreren onderzoeksresultaten in de
onderwijspraktijk van school De Waterlelie en het werkveld Ambulante Begeleiding (LWOE).

Beginsituatie: De inrichting van een Denktank voor de expertiseontwikkeling en de wederzijdse
uitwisseling van resultaten. Na een oproep teambreed (Waterlelie en AB-dienst) in december

/t
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201 8 hebben een aantal collega's interesse getoond voor de Denktank. De Denktank is een

groep professionals, die kennis hebben van onderwijs en epilepsie. Zij hebben oog voor
epilepsie gerelateerde ontwikkelingen in het onderwijsveld en voorwetenschappelijk onderzoek

en ontwikkelingen. De Denktank is in april 201 9 van start gegaan.

Speerpunt 1:het inzichtelijk maken van ontwikkelde expertise van de afgelopen jaren.
Op de expertise dag van juni 2019 is een enquête uitgereikt aan de teamleden. Doel is te

onderzoeken wat collega's weten over de ontwikkelde producten en/of zij er mee bekend zijn,
de expertise integreren in de praktijk en de gebruiksvriendelijkheid. Tevens is er

geïnventariseerd welke expertisescholing er door medewerkers gevolgd is.

Na analyse van de opbrengst, inventarisatie van de aandachtspunten en het stellen van doelen
is De Denktank met de volgende onderwerpen aan de slag gegaan:

|Producten/ diensten lActie ase van

intwikkeling

2

F2

2

2

2

Streef datum

kED lijst met mogelijke
Ibijwerkingen

a |Na herziening Uuni 2020
|opnieuw onder de
laandacht

Ibrengen.

icholing opkikkers/
|boek opkikkers

|nee [Monitoring bni 2020

IKwaliteitskaart
/oordenschat

a [Na herziening
[opnieuw onder de
[aandacht brengen

Juni 2020

Database

i/Voordenschat
a Juni 2020

Bestand met opnamen
/an aanvallen

a Is klaar. Onder de

aandacht brengen
Juni 2020

<lassenmanagement
^Dl-lesmodel

Nee IMonitoring Juni 2021

"each technieken Nee

Psycho- educatie a

IMonitoring Juni 2021
Juni 2020

Kennisclips a Juni 2020
Syndromenkaart Nee

Breinkaart Nee

lEd u talk a

IMonitoring

IMonitoring

Juni 2020
Juni 2020
IJuni 2020

F2 Test en onderzoeksfase

^yyy^^ifiIÜSÜ^flfiB
[J^j^y^^Jjflyyflfll
Speerpunt 2:
Drempelloze bereikbaarheid van de expertise op de site van De Waterlelie.
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De OASE-tegel op WijsNet wordt de plek waar expertise te vinden is. Deze is ingericht via het S-
model. Voor de medewerkers van de interne school schoolmedewerkers is dit een logische plek.
Complicerende factor blijft dat de AB-medewerkers in een 365 office omgeving werken met de
collega's van de Berkenschutse. Daarop is het idee ontstaan om een app te ontwikkelen
waardoor de medewerkers rechtstreeks na het invullen van de zoekopdracht bij de expertise
komen. Er komt een specifieke tegel op Wijsnet om de expertise voor iedereen die werkzaam is
bij De Waterlelie op maat te kunnen voorzien van deze expertise. Dit speerpunt is in Fase 2. Het
streven is deze operationeel te hebben voor de expertise dag juni 2020.

Speerpunt 3:
De scholing van de medewerkers is onoverzichtelijk. Er lijkt behoefte te zijn aan een
scholingscoördinator. Het is belangrijk de opleiding en bijscholing van medewerkers te
monitoren. De Denktank legt dit aandachtpunt bij het MT. Wie gaat dit monitoren, is dit een
taak voor de Denktank/OASE en/of ligt deze verantwoordelijkheid bij het MT? Deze vraag is nog
niet beantwoord. Dit onderwerp is in

Inspectie
Tijdens het verslagjaar is er geen inspectiebezoek geweest. In het verslag jaar is er wel gewerkt
aan een herstelopdracht welke door de inspectie in 201 8 is geformuleerd. In Q2 van 2020 zal
de inspectie de status van de herstelopdracht onderzoeken. .

2.2 Personeel & professionalisering
De school stelt het personeel in de gelegenheid zich te scholen. Jaarlijks organiseert De
Waterlelie één schoolbrede Expertisedag. Naast deze schoolbrede studiedag organiseert zowel
de afdeling Onderwijs als de afdeling Ambulante Begeleiding enkele afdeling studiedagen. Aan
deze dagen wordt door alle medewerkers van de school deelgenomen. Naast de schoolbrede
scholing kunnen collega's gebruik maken van regelingen voor individuele scholing.

Doelen en resultaten

In het schoolplan 201 6-2020 zijn de volgende doelen opgenomen.

In een gedifferentieerd professionaliseringsplan staan doelen voor het team en individuele

medewerkers. We verwachten van medewerkers dat ze doelgericht en planmatig werken aan

hun eigen ontwikkeling. Vanuit het teamplan formuleert iedere medewerker een persoonlijk

leerplan met de bijbehorende scholings- en begeleidingsbehoefte. Deze manier van werken aan

de professionalisering van de medewerkers moet verder vorm gegeven worden. Het koppelen

van de teamplannen zien we terug in de opzet van de gezamenlijke studiedagen en in een

aantal persoonlijke leerplannen. Vanuit de wens naar eigenaarschap van de eigen ontwikkeling

bij de medewerkers zijn we niet sturend maar is het persoonlijk leerplan wel onderwerp in de

gesprekkencyclus. Dit onderwerp is in

Gesprekken met medewerkers over hun functioneren voeren we onder andere naar aanleiding

van observaties met kijkwijzers. De medewerkers houden de eigen ontwikkeling bij in het
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persoonlijk portfolio en het management houdt de ontwikkeling van iedere medewerker bij in
het bekwaamheidsdossier van de medewerker. Dit onderwerp is in

Een aantal uitgangspunten die we belangrijk vinden in ontwikkeling van en omgang met
medewerkers:

De kern van communicatie is interactie. Het effect van communicatie (interactie) is

zichtbaar in de mate van betrokkenheid van het team op het onderwijsproces en de

organisatie. De Waterlelie wil de communicatie en daarmee samenhangende processen de

komende jaren verbeteren.

Onderzoeksmatig werken en denken is een sleutelfactor in schoolontwikkeling en

leerresultaten van leerlingen.

Medewerkers hebben professionele ruimte; de medewerker wordt mede-eigenaarvan het
ontwerp en de uitvoering van beleid. Het MT zet kaders uit, medewerkers bepalen in
wisselwerking met elkaar de ontwikkeling en uitvoering van het beleid.

Deze actiepunten in het kader van de professionele cultuur is door de wisselingen in de directie
enigszins gestagneerd maar zal in het kalenderjaar 2020 en het schoolplan 2020-2024
aandacht krijgen. Het onderwerp is in Fase 2.

De Waterlelie is een lerende organisatie. Medewerkers werken doelgericht en planmatig aan de
ontwikkeling van hun competenties. Deze ontwikkeling is verbonden aan de visie en doelen van
de organisatie. Professionaliseringsactiviteiten voor het team richten zich op het vergroten van
de kwaliteit en veiligheid. Professionele medewerkers maken hét verschil voor het leerproces
van de leerling. Daarom stimuleren wij dat alle medewerkers hun deskundigheid op het gebied
van leren en onderwijzen blijven ontwikkelen.
Dit actiepunt is door de wisselingen in de directie enigszins gestagneerd maar zal in het
kalenderjaar 2020 en het schoolplan 2020-2024 aandacht krijgen. Het onden/verp is in Fase 2.

Ook vinden we het van belang dat medewerkers ruimte nemen en krijgen om bij te dragen aan
onze hoge kwaliteit. Eén van de manieren om dat te bereiken is het 'expertteam'. In het
schooljaar 201 5-201 6 zijn we hiermee gestart; werkgroepen met medewerkers richten zich
vanuit hun expertise of interesse op ontwikkeling van kennis, onderwijsaanbod of expertise.
Vanuit de beschikbare data (4D) formuleren zij doelen en/of activiteiten voor een specifiek
onderwerp. Er is bijvoorbeeld een expertteam op het gebied van gedrag; het is van belang dat
medewerkers adequaat kunnen reageren op internaliserend en externaliserend gedrag. We
willen de expertteams een vast onderdeel maken van de ontwikkeling van ons aanbod, beleid
en onze expertise.

De inzet van de expertteams heeft vorm gekregen. Er moet nog wel actief aandacht aan worden
geschonken. In het kader van eigenaarschap is hier nog ontwikkeling op nodig. Het onderwerp
is in
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Het ziekteverzuim op De Waterlelie is, in vergelijking met het landelijk gemiddelde, hoog. Dit
heeft een aantal verklaarbare redenen, zoals de toegenomen gemiddelde leeftijd van
medewerkers. Ook blijkt uit het medewerkerstevredenheidsonderzoek dat de werkdruk-
beleving hoog is. We willen een werkomgeving en werkomstandigheden creëren, die bijdragen
aan de afname van het ziekteverzuim.

Het verzuim is ten opzichte van het landelijk gemiddelde nog steeds hoog. De gemiddelde

leeftijd van de medewerkers heeft hier zeker invloed op maar ook de werkdrukbeleving is nog

steeds hoog. Dit onderwerp zit in Fase 2.

Verslagperiode 201 9 De Waterlelie

Werknemers 11 8 (76,84 FTE) |Kort verzuim |0,97% Verzuimmeldingen |161
Verzuimdagen 2.152,95 Middel verzuim |0,77% Ziekmeldfrequentie 11,32
Beschikbare dagen |27.968,09 Lang verzuim |5,95% Verzuimpercentage |7,70%

Aanpak werkdruk
Conform de cao PO heeft het team aangegeven waar de werkdrukmiddelen op moesten worden
ingezet. Gezien de doelgroep van De Waterlelie en het belang van structuur en duidelijkheid
zijn de werkdrukmiddelen ingezet op formatie. Er is boven formatief benoemd om zo zorg te
dragen dat er dagelijks achtervang georganiseerd is die direct kan worden ingezet bij uitval van
een collega waardoor de leerlingen altijd een bekend gezicht voor de groep hebben. Dit is van
wezenlijk belang voor de rust in de groepen en heeft daardoor effect op het leerrendement van
de leerlingen. Indien er geen uitval van collega's is worden de boven formatieve collega's
ingezet op individuele begeleiding of op groepen waar extra ondersteuning die dag
noodzakelijk is.

Strategisch personeelsbeleid

De Waterlelie is de enige resultaat verantwoordelijke eenheid van SEIN waar onderwijs wordt

verzorgd. Het strategisch beleid van De Waterlelie is gericht op het professioneel en gezond

houden van de medewerkers. We volgen de CAO en de wet- en regelgeving voor wat betreft

arbeidsvoorwaarden. Waar mogelijk sluit De Waterlelie aan bij strategisch HR beleid van SEIN.
De implementatie van personeelsbeleid verloopt via de personeelsfunctionaris. De

personeelsfunctionaris ontwikkelt en adviseert de schoolleiding. Verzorgt de implementatie en

evalueert samen met de schoolleiding. Het beleid wordt geborgd door het vast te leggen in een

kwaliteitshandboek en door het voeren van gesprekken het gedrag dat hoort bij het

vastgestelde beleid te monitoren.

Door de MR (personeelsgeleding) te informeren over en te betrekken bij de ontwikkeling van
beleid voeren we de dialoog met de vertegenwoordigers van het personeel. Na het vaststellen
van beleid wordt dit door de schoolleiding middels een informatiebulletin of een bijeenkomst
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gedeeld met het personeel. In de basis wordt het personeel betrokken bij het schoolplan, de

jaarplannen en is mede daardoor op de hoogte van de te nemen beleidsbeslissingen.

Beleid inzake beheersing van uitkering na ontslag
Alles is er op gericht om een uitkering na ontslag te voorkomen. Indien verplichtingen aan een
personeelslid ontstaan, worden deze opgelost via interne mobiliteit. Indien interne mobiliteit
niet mogelijk is, wordt ingezet op begeleiding naar ander werk. Uitkeringen die eventueel ten
laste komen van het Participatiefonds worden middels de instroomtoets aangeboden aan het
fonds.

Prestatiebox
In verslagjaar 201 9 is vanuit de Prestatiebox € 24.248 beschikbaar gesteld. Dit bedrag is
volledig besteed aan deskundigheidsbevordering.

2.3 Huisvesting & facilitaire zaken

Doelen en resultaten

In het najaar van 2019 is besloten om in de school een snoezelruimte, verzorgingsruimte en
een zachte ruimte te realiseren. Hiermee kunnen we voldoen aan de verzorgings- en
ondersteuningsbehoefte van onze leerlingen. Deze ruimtes zullen in 2020-2021 hun beslag
gaan krijgen.

Een aantal vloeren in de school zijn slecht moeten vervangen worden. Ook dit project zal in
2020-2021 zijn beslag gaan krijgen.

Alle aanpassingen of wijzigingen binnen de school zullen op een duurzame en maatschappelijk
verantwoorde manier worden aangepakt.

2.4 Financieel beleid

Doel

Het belangrijkste doel is om de bekostiging zo beleidsrijk mogelijk in te zetten voor het

onderwijs.

In 201 9 is een deel van het eigen vermogen gereserveerd om een aantal investeringen te doen
die van belang zijn voor het onderwijs op De Waterlelie. Aanpassingen in het gebouw maar ook
investeringen op het gebied van ICT zijn hierin meegenomen.
In 2020 zal er op basis van het jaarplan 2020-2021 toegewerkt gaan worden naar
projectbegrotingen en budgetten. Op deze manier is het monitoren van de uitgaven op basis
van de gestelde doelen makkelijker te organiseren.
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Ontwikkelingen

De toestroom van leerlingen naar De Waterlelie is in 2019 stabiel gebleven ten opzichte van
201 8. In het najaar van 2019 zagen we echter een toestroom van leerlingen en een toename
van het aantal kennismakingsgesprekken. Het samenwerkingsverband Passend Onderwijs
Haarlemmermeer is met de SO/VSO scholen in de Haarlemmermeer bezig om een duidelijke
doelgroep bepaling te maken zodat er een dekkend aanbod is binnen de Haarlemmermeer.
Door de verbrede toelating die De Waterlelie heeft en kijkend naar de prognose vanuit de
Haarlemmermeer zou stabiliseren op 130 leerlingen realistisch moeten zijn. De tijdelijke
bekostiging van de ambulante begeleiding brengt met zich mee dat er rekening moet worden
gehouden met het eventueel beëindigen van de bekostiging en de rechtspositionele gevolgen
die daaruit voorvloeien. In 2020 zal er een strategisch beleidsplan voor de LWOE worden
ontwikkelt waarmee de LWOE een structurele bekostiging hoopt te realiseren.

Treasury

Het treasurybeleid vindt plaats binnen het kader van de Regeling beleggen, lenen en derivaten
van de Ministervan OC&W (gepubliceerd medio 2016). Bij het aantrekken, respectievelijk
uitzetten van alle benodigde respectievelijk (tijdelijk) overbodige middelen wordt gehandeld
overeenkomstig de in deze regeling gestelde verplichtingen.

Het beleid binnen De Waterlelie vindt haar basis in het Treasurystatuut van de Stichting
Epilepsie Instellingen Nederland waar De Waterlelie onderdeel van is. Dit statuut is aangepast
aan de Regeling beleggen, lenen en derivaten. In het verslagjaar zijn geen transacties
aangegaan op de kapitaalsmarkt.
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3. Verantwoording financiën

3.1 Financieel verslagjaar

Bekostiging
Het verslagjaar 2019 omvat deels het schooljaar 201 8-201 9 en deels het schooljaar 201 9-
2020. Voor de analyse van het kalenderjaar 201 9 moet dus gekeken naar de ontwikkelingen
over beide schooljaren.

De financiering van De Waterlelie bestaat voornamelijk uit twee bekostigingsstromen vanuit

het ministerie van OC&W.

Het reguliere budget is gebaseerd op het aantal leerlingen op 1 oktober van het
voorafgaande schooljaar. Daarnaast ontvangt De Waterlelie een gegarandeerd budget voor
de ambulante begeleiding van kinderen met epilepsie in het onderwijs elders en een
eveneens gegarandeerd expertisebudget.

Het aantal leerlingen dat dagelijks op De Waterlelie onderwijs ontvangt vertoonde de laatste
jaren een dalende trend. Voor de bekostiging van het verslagjaar 201 9 zijn de
leerlingenaantallen op teldatum 1 oktober 201 7 en op teldatum 1 oktober 201 8 relevant;
respectievelijk 1 31 en 121 leerlingen.
De daling van het aantal leerlingen heeft nog niet geleid tot een vermindering van het
reguliere budget. Dit is het uitsluitend het gevolg van de indexering van de tarieven.

Met ingang van het schooljaar 201 5-2016 is, als uitvloeisel van de wet Passend Onderwijs,
de uitvoering van de zogenaamde groeibekostiging overgeheveld van het Rijk naar de
samenwerkingsverbanden. Samenwerkingsverbanden zijn verplicht om de
ondersteuningsbekostiging te vergoeden en vrij om dit aan te vullen met de
basisbekostiging. Gebleken is dat elk samenwerkingsverband daarin een eigen afweging
maakt. Dit heeft vooralsnog geen grote financiële consequenties voor de Waterlelie omdat
het om een beperkt aantal leerlingen gaat.

Met ingang van het schooljaar 2016-2017 is de financiering van de residentiële leerlingen
gewijzigd. In de oude regeling was het aantal residentiële leerlingen op de teldatum 1
oktober bepalend en werden deze leerlingen via het reguliere budget van OC&W
gefinancierd. In de nieuwe regeling wordt de werkelijke aanwezigheid van deze leerlingen
door de Waterlelie in rekening gebracht bij de school van herkomst. Gebleken is dat deze
wijziging vrijwel budgetneutraal is verlopen.
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Het budget voor de ambulante begeleiding en het expertisebudget zijn tot en met het
schooljaar 2021-2022 gegarandeerd en worden jaarlijks geïndexeerd.

Het totale gegarandeerde budget bedraagt ongeveer 60% van de totale bekostiging.
Als gevolg van een dalend leerlingenaantal was de te ontvangen rijksbijdrage voor het
verslagjaar € 227k lager begroot dan de realisatie in 201 8. Dat realisatie in het verslagjaar
bijna gelijk is aan de realisatie van het voorafgaande jaar is het gevolg van een nagekomen
en daarom niet begrote indexering van de tarieven voor schooljaar 2017-2018.

Exploitatieresultaat

De personele lasten in het verslagjaar blijven fors achter bij de begroting en stijgen slechts
licht ten opzichte van 201 8. Dit is vooral het gevolg van de krappe arbeidsmarkt waardoor
het moeilijk is ontstane vacatures tijdig te vervullen.
De overige lasten dalen in het verslagjaar aanzienlijk ten opzichte van 2018. De
implementatie van Office 365 en advieskosten met betrekking tot de reorganisatie van het
managementteam leidden in 201 8 tot aanzienlijke eenmalige uitgaven.
Bij vrijwel gelijkblijvende baten is het resultaat van de Waterlelie over het verslagjaar nog
steeds fors positief: € 436.000

Balans

Materiële Vaste Activa
De waarde van de materiële vaste activa daalde aanzienlijk in het verslagjaar als gevolg van
fors lagere investeringen bij vrijwel gelijkblijvende afschrijvingen.
Vanaf 2020 wordt een groot investeringsprogramma uitgevoerd om onderwijskundige
ontwikkelingen door te kunnen voeren en aanpassingen te doen door inzet van innovatieve
materialen zodat geanticipeerd kan worden op de veranderende doelgroep van De
Waterlelie

Overige Activa

De stijging van de liquide middelen wordt vooral veroorzaakt door het positieve resultaat.

De vlottende activa en passiva zijn nauwelijks gemuteerd.
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Passiva

Ter financiering van het genoemde investeringsprogramma is een bestemmingsreserve

gevormd (€ 500k). Tevens is de bestemmingsreserve personeel met € 269k verhoogd. Deze
reserve komt hiermee op het beoogde niveau van 12% van de ontvangen rijksbijdrage.

Gevolg hiervan is dat de algemene reserve daalt met € 322k.
De reorganisatievoorziening is in 201 9 afgebouwd. Daar tegenover staat een nieuwe dotatie
aan de voorziening langdurig zieken. Per saldo blijft deze totale post gelijk.

3.2 Continuïteitsparagraaf

Leerlingen

Vorig jaar (T-1) Verslagjaar (T)

Aantal leerlingen 121 119 126

T+2 T+3

126 126

De belangrijkste factoren die de ontwikkeling van het aantal leerlingen beïnvloeden zijn de
naamsbekendheid en de contacten met de verschillende samenwerkingsverbanden. De

afgelopen jaren is De Waterlelie niet actief aangesloten geweest bij de Samenwerkings-

verbanden. Hierdoor is De Waterlelie niet betrokken geweest bij strategisch belangrijke

beslissingen met als gevolg dat er leerlingen naar andere SO/VSO scholen zijn gegaan die qua

beperkingen passend zouden zijn geweest bij De Waterlelie. Momenteel zit De Waterlelie actief
aan tafel bij het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Haarlemmermeer en heeft een rol
bij het met alle besturen dekkend maken van het onderwijsaanbod in deze regio. De Waterlelie

heeft een actieve PR commissie die zich focust op de naamsbekendheid van De Waterlelie.

Hierin wordt ondersteuning gezocht en gevonden bij de communicatieadviseur van SEIN. De
open dag van 2020 was de drukst bezochte open dag sinds jaren.

FTE

ilkantat FTE

Bestuur / management

Vorig jaar (T-1) Verslagjaar (T) T+1 T+2 T+3

3 3 3 3 3

Onderwijzend personeel 61 60 60 60 60

Ondersteunend personeel 15 18 18 18 18

De belangrijkste invloeden op de ontwikkeling van het aantal FTE zijn de natuurlijke uitstroom
en het lerarentekort. De Waterlelie acteert hier zover als mogelijk op door goed werkgeverschap

te tonen. Het boeien en binden van personeel is hierin van belang. Vanuit zijn is er een project

gericht op duurzaamheid gestart (FLOW) waar De Waterlelie binnen de kaders van de cao PO bij
aan is gesloten. Ontwikkelen is binnen De Waterlelie een belangrijk woord. We bieden al onze
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medewerkers de kans om zich te ontwikkelen en stimuleren de klassenassistenten, indien ze

die ambitie hebben, om hun bevoegdheid te halen. Daarnaast vinden we het van belang dat
iedereen de ruimte krijgt om input te leveren op de plannen die De Waterlelie voor de komende

planperiode heeft. Een gedragen schoolplan maakt dat de kans op eigenaarschap vanuit de
eigen rol groter zal zijn en men daardoor ook meer verbonden zal zijn aan de doelen van De
Waterlelie en daarmee aan De Waterlelie zelf.

Staat van baten en lasten en balans

Staat van baten en lasten (x € 1.000)

•f;
^"ia ss

i sat
u:

verstagjacn""'"ijrërSlag}a

w^^
S®:ï:

» tït-OM

sfechil

verslagjaar ^etslagjaar

t.OtV. i ,^-o.v. vorig
'K ws

BATEN

Rijksbijdragen 7.327 7.100 7.300 7.064 I 7.623 | 7.902 200 -27

Overige overheidsbijdragen
en subsidies

56 44 42 44 42 42 -2 -14

Baten werk in opdracht van
derden

63 63 64 66 66 66 1

Overige baten 32 29 29 26 26 26 o -3

TOTAAL BATEN

LASTEN

Personeelslasten

7.478

•s
6.128

7.236 7.434 7.200 I 7.757 | 8.036 199

6.439 6.191 6.514 I 6.644
Ï&.
6.777 -248

-43

63

Afschrijvingen 152 164 173 181 200 225 9 21

Huisvestingslasten 187 168 188 178 180 182 20 1

Overige lasten 496 465 448 529 529 500 -17 -48

TOTAAL LASTEN 6.963 7.235 7.000 7.402 I 7.553 | 7.684 -236 37

l SALDO ISI
E "i

Saldo baten en lasten 515 o 435 -202 I 204 I 352 435 -80

Saldo financiële baten en

lasten

o o 1 o -5 -5 1 1

Saldo buitengewone baten

en lasten

o o o o o o o o

TOTAAL RESULTAAT 515 o 436 -202 199 347 436 -79

Het aantal leerlingen neemt in het schooljaar 2020-2021 licht toe. Naar verwachting

stabiliseert het aantal leerlingen in de jaren daarna. De lichte toename heeft geen
gevolgen voor de personele bezetting. Deze zal de komende jaren stabiel blijven.
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Balans in meerjarig perspectief

•^-

•" ',^taflsatie Sre laai :-:i

m T+3verslagjaar T+2vorig jaar
fcï i

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Immateriële vaste activa o o o o o

Materiële vaste activa 979 901 1.001 1.101 1.201

Financiële vaste activa o o o o o

Totaal vaste activa 979 901 1.001 1.001 1.201

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden o o o o o

Vorderingen 235 241 241 241 241

Kortlopende effecten o o o o o

Liquide middelen 5.369 5.864 5.567 5.868 5.916

Totaal vlottende activa

TOTAAL ACTIVA

PASSIVA

5.604

6.583

6.105

7.006

5,808

6.809

w'.asss-.v.fiw-f't st.'.sxs.essfss'w. ï^'"s'w!!«s;'.rK.

6.109

7.210

6.157

7.358

EIGEN VERMOGEN

Algemene reserve 4.918 4.595 4.409 4.816 4.964

Bestemmingsreserves 641 1.399 1.383 1.377 1.377

Overige reserves en fondsen o o o o o

Totaal eigen vermogen 5.558 5.994 5.792 6.193 6.341

VOORZIENINGEN 296 296 301 301 301

LANGLOPENDE SCHULDEN o o o o o

KORTLOPENDE SCHULDEN

TOTAAL PASSIVA

728

6.583

716

7.006

716

6.809

716

7.210

716

7.358

Vanaf 2020 wordt een groot investeringsprogramma uitgevoerd om onderwijskundige
ontwikkelingen door te kunnen voeren en aanpassingen te doen door inzet van
innovatieve materialen zodat geanticipeerd kan worden op de veranderende doelgroep
van De Waterlelie. De waarde van de materiële vaste activa zal dan ook vanaf 2020 fors

stijgen.
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Financiële positi<

Kengetallen

Solvabiliteit 2

Realisatie Realisatie Begroting Begroting

Vorig jaar , Verslagjaar T+ 1

(T-D

0,89

Jlcn..

0,90 0,85

T+2

0,86

Begroting Signalering
T+3

0,86 Ondergrens: <0,30

Liquiditeit 0,77 0,85 0,81 0,85 0,86 Ondergrens: <0,75

Rentabiliteit 0,07 0,06 -0,03 0,03 0,05 Ondergrens: < O

Indicator reservepositie

(per einde verslagjaar)

0,84 0,90 0,91 0,90 0,89 Bovengrens: 0,60

Reservepositie

Wat vindt het bestuur van de reservepositie van het schoolbestuur aan het einde van het

verslagjaar?

Op niveau

X Boven niveau

• Onder niveau

Het bestuur heeft plannen ontwikkeld om de reservepositie naar een lager niveau te brengen.

Het betreft investeringen in onderwijsvernieuwingen die niet uit de reguliere exploitatie worden
gefinancierd maar ten laste van het eigen vermogen worden gebracht.

De jaarrekening is gepubliceerd op de website van De Waterlelie:

https://www.dewaterlelie.net/

Risico's en risicobeheersing

Intern risicobeheersingssysteem

Binnen SEIN is het Integraal Risico Management (IRM) geborgd door middel van het

Kwaliteitssysteem en de Planning en Control Cyclus. Risico's die worden gesignaleerd vanuit de
verschillende kwaliteitsinstrumenten (audits, klachten, prospectieve risico-inventarisatie en

incidentmeldingen) leiden tot verbeterpunten. Deze verbeterpunten worden opgenomen in het

verbeterregister en gemonitord via de managementrapportages. In de Planning en Control
cyclus worden mogelijke risico's (en kansen) opgenomen in de jaarplannen op zowel afdelings-,
RVE- en SEIN-niveau. In de managementrapportages wordt hierover per kwartaal de voortgang

gemonitord.
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In de rapportage van de Raad van Toezicht is te lezen op welke wijze de RvT de RvB ondersteunt

bij het nemen van belangrijke financiële beslissingen en het meerjarenbeleid. Ik verwijs u

hiervoor naar bijlage 1. (Governance en verslag van de Raad van Toezicht).

Belangrijkste risico's en onzekerheden

Lumpsum budget

In 2019 is een beslissing genomen over de financiering van het expertisebudget en het budget

voor ambulante begeleiding. Tot en met het schooljaar 201 8-201 9 worden deze onderdelen,

die 60% van het totale budget bedragen, als lumpsumbekostiging gefinancierd. Deze

lumpsumbekostiging is nu voor driejaar verlengd en gegarandeerd tot en met het schooljaar

2021-2022. Op de langere termijn kan dit risico leiden tot een niet kostendekkende

financiering en heeft dit mogelijk ook invloed op het zelfstandig bestaansrecht. Om dit risico te

beperken worden scenario's opgesteld en strategische keuzes gemaakt.

Leerlingaantal

De prognose laat een redelijk stabiliserend leerlingaantal zien voor de komende jaren (zie 3.1).
Een dalend leerlingaantal vormt een belangrijk risico voor de levensvatbaarheid van de school.

Krapte arbeidsmarkt

Door natuurlijk verloop ontstaat vacature ruimte. We willen nieuw personeel werven. De
arbeidsmarkt voor het onderwijs is krap, waardoor het vinden en behouden van goed
gekwalificeerd personeel veel inspanning vergt.

Ziekteverzuim.

Het ziekteverzuim binnen de school en AB is relatief hoog. Vervanging kost geld. Bovendien

verstoort de afwezigheid van personeel het primair proces en kan werkdruk verhogen voor

aanwezig personeel.

Afgeven van Toelaatbaarheidsverklaringen voor leerlingen ouder dan 18 jaar

De samenwerkingsverbanden geven een toelaatbaarheidsverklaring(TLV) af voor leerlingen die
toegelaten zijn tot de school of voor zittende leerlingen waarvoor de TLV verloopt.
Samenwerkingsverbanden staan kritisch tegenover het afgeven van een TLV voor leerlingen
ouder dan 18 jaar. Deze leerlingen zijn niet langer leerplichtig. De wet (WEC) schrijft voor dat
leerlingen tot hun 18e toegelaten mogen worden. Als er sprake is van leerwinst mag deze
leerling tot het 20e levensjaar gebruik maken van het speciaal onderwijs.
Samenwerkingsverbanden acteren hierin verschillend in deze situatie waarbij zij uitgaan van
leerplicht en in enkele gevallen van kostenbeheersing en wij uitgaan van de wens van

/1
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ouders/leerlingen en leerwinst. Geen toelaatbaarheidsverklaring betekent geen inkomsten. We
zien dat het per jaar kan gaan om gemiddeld 5 tot 10 leerlingen waarvoor dit speelt.

Corona

Het coronavirus heeft als risico voor De Waterlelie dat er leerachterstanden kunnen ontstaan.

Op het moment dat de scholen weer open zullen gaan zal geïnventariseerd moeten worden hoe

groot die achterstanden zijn en moet er worden ingezet worden op herstel hiervan.

Een ander risico is de vervreemding van de leerlingen ten opzichte van de school en

medeleerlingen. Bij het open van de scholen zal er in de basis aandacht moeten zijn voor het

welbevinden van de leerlingen en worden geïnvesteerd op het verbinden van de leerlingen met

het team en onderling.
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Bijlage 1 Verslag Raad van Toezicht
Taken en bevoegdheden

De RvT heeft als belangrijkste taak het toezicht houden op het algemeen beleid van de RvB en

de algemene zaken in de gehele organisatie. De RvT vervult een advies- en klankbordfunctie

voor de RvB en vervult de rol van werkgever van de RvB. Bij de vervulling van deze taak richt de

RvT zich naar de doelstelling en het belang van SEIN. Naast de statutaire bepalingen van

toepassing op de RvT, geldt de Governance Code Zorg en voor onderwijs de code Goed bestuur.

Voor zowel het functioneren van de RvT als dat van de RvB geldt ook een reglement. Bovendien

geldt voor de RvB een informatiestatuut.

Om de RvT inzicht te geven in zijn beleid, stelt de RvB jaarlijks een beleidsplan op. Dit wordt ter

goedkeuring voorgelegd aan de RvT. Elk jaar wordt er één vergadering aan dit beleidsplan en de

daarmee samenhangende begroting gewijd. In deze vergadering wordt goedkeuring verleend

voor de strategische hoofdlijnen voor het komende jaar. In navolging hiervan staat tenminste

eenmaal per jaar de voortgang en de tot dusver geboekte resultaten van de belangrijkste

strategische projecten en de algemene zaken op de agenda.

De accountant woont de vergadering(en) bij waarin de jaarrekening en het jaarverslag, het

accountantsverslag en de managementletter worden besproken.

Eén maal per jaar woont een lid van de RvT, op voordracht van de CR, de vergadering van de CR

bij. Dit draagt bij aan het begrip voor de wijze van functioneren van de CR en geeft de RvT een
beter inzicht in het functioneren van SEIN. Er is veel respect voor de wijze waarop deze

vergaderingen verlopen.

Een ander lid van de RvT heeft tenminste éénmaal per jaar overleg met het dagelijks bestuur
van de OR.

Informatie over de organisatie
De RvT laat zich in elke vergadering door de bestuurder informeren. Voor wat betreft de
financiële situatie woont de concerncontroller eveneens (waar nodig) de vergaderingen bij en
ondersteunt derhalve zowel de bestuurder als de RvT. Sinds 201 3 is in de vergaderingen van de
RvT ook steeds een RVE directeur, al dan niet met de duaal manager van de RVE uitgenodigd
om een korte presentatie te verzorgen over de actuele ontwikkelingen binnen de RVE.
In het kader van kwaliteit en veiligheid wordt de voorzitter van de Centrale VIM-commissie of
de strategisch adviseur Kwaliteit & Veiligheid met regelmaat uitgenodigd om een toelichting
en/of presentatie te verzorgen.

In 201 9 is zoals voorgenomen bijzondere aandacht besteed het strategische vastgoed plan. De
RvT heeft zich in een kennissessie door externe deskundigen laten infomeren over de landelijke
ontwikkelingen en trends. De vastgoedontwikkelingen zoals de nieuwbouw van de polikliniek
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en het dagactiviteiten centrum en de terreinontwikkeling zijn terugkerend onderwerp van

gesprek geweest.

In 201 9 is verder bijzondere aandacht besteed aan het risicomanagement, waaronder de
risico's die samenhangen met de invoering van het elektronisch patiëntendossier. De RvT heeft
zich ook gebogen over de besluitvorming rond de uitbesteding van een deel van de ICT.
ICT en andere technologische ontwikkelingen zijn al lang geen bijzaak meer, maar essentieel
voor de bedrijfsvoering en de zorgverlening. Daarom heeft de RvT besloten om voor de
vacature die in 2020 gaat ontstaan een lid te werven met een profiel waaruit ervaring blijkt op
het snijvlak van zorg, sociale en technologische innovatie.

De RvT heeft voortdurende aandacht voor de personele bezetting. In 201 9 is opnieuw gebleken
dat de arbeidsmarkt voor zorgpersoneel erg krap is. Raad van Toezicht sprak in 2019 met
regelmaat met de bestuurder en de directeuren van de resultaatverantwoordelijke de mogelijke
maatregelen.

Overleg met medezeggenschapsorganen
Tweemaal per jaar voert de Rvt met de RvB overleg met de ondernemingsraad over de
strategische plannen en de hoofdlijnen van het beleid. De ene vergadering vindt plaats in
aanwezigheid van de voltallige RvT; bij de andere vergadering is de RvT vertegenwoordigd door
een delegatie. Dit betreft tenminste de voorzitter en het lid RvT dat op voordracht van de OR
zitting heeft in de Raad.

In 201 9 vond het overleg met de OR in februari en oktober plaats. In het overleg van februari is
vergaderd conform art. 24 van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). Deze werkwijze is bij
alle betrokkenen goed ontvangen en wordt gecontinueerd.

De RvT vergadert (sinds 2012) ook jaarlijks tweemaal met de cliëntenraad over de algemene
gang van zaken. In 201 9 vond het overleg tussen de cliëntenraad en de RvT in de juni en
decembervergadering plaats. Daarnaast is het lid van de RvT, dat op voordracht van de CR
zitting heeft in de RvT, ook toehoorder geweest in de augustusvergadering van de CR, waar
tevens de voltallige bewonerscommissie uit Fonteinkruid, Zwolle bij aanwezig was.

Voor de medezeggenschapsraad van de school is een vergelijkbare vorm van overleg gekozen.
In het voorjaar woont de voorzitter van de RvT samen met de RvB een vergadering bij van de
voltallige MR. Daarnaast is in de oktobervergadering van de RvT altijd een delegatie van de MR
(zowel oudergeleding als personeelsgeleding van de MR) aanwezig.
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Deskundigheidsbevordering en werkbezoeken
De RvT heeft in 2019 onder begeleiding van een externe een zelfevaluatie uitgevoerd. Binnen
de RvT is overeengekomen dat alle leden vanuit de eigen (beroeps)achtergrond de actuele

ontwikkelingen bijhouden die relevant zijn voor het toezicht op de activiteiten van SEIN.
Bovendien is ieder lid vanuit die positie gehouden zich verder te bekwamen in de
toezichthoudende rol. Daarnaast is het scholingsplan ten uitvoer gebracht. Dit heeft
geresulteerd in een kennis sessie over strategisch vastgoedbeleid. Het scholingsaanbod van de

Nederlandse Vereniging van Toezichthouders (NVTZ) wordt zo nodig betrokken bij de
uitvoering van het scholingsplan.

In januari 2019 heeft de RvT in het kader van de toezicht houdende rol aan een van de
gebouwen op De Cruquiushoeve een werkbezoek gebracht. In dit gebouw worden cliënten met
moeilijk verstaanbaar gedrag verzorgd en behandeld. In september heeft de RvT een

werkbezoek gebracht aan de locatie Heemstaete in Zwolle. Hier is de volledig vernieuwde
afdeling Klinische Neurofysiologie bezocht. Hier wordt state of the art diagnostiek geboden.

Kwaliteit en Accreditatie en Veiligheidsmanagementsysteem (VMS) en Veilig Incident Melden
(VIM), Informatiebeveiliging
De RvT bespreekt regelmatig de rapportages van de Centrale VIM commissie. De focus ligt
vooral op meldingen met een hogere risicofactor zoals 3 en 4, om daaruit lering te trekken en
te bezien waar verbeterpunten te behalen zijn. Net als in voorgaande jaren zijn voor een aantal
type incidenten trendanalyses uitgevoerd en ook de daaraan verbonden conclusies en

verbeterpunten gepresenteerd aan de RvT.

Naast een VMS heeft SEIN ook een kwaliteitsmanagementsysteem. Elk jaar vindt beoordeling
plaats, waarin wordt aangegeven welke instrumenten SEIN gebruikt om te zorgen dat de

kwaliteit op orde is, zoals via: jaarplan, jaargesprekken en audits.
Medici registreren eventuele complicaties die tijdens de behandeling optreden in het interne
meldsysteem SMILE en bespreken deze complicaties met regelmaat. Op deze wijze is men erop
alert dat de complicatie niet opnieuw plaatsvindt.

De onderliggende systemen leveren naar mening van de RvT veel informatie op.
Begin 201 9 is het verslag van de Bopz-arts besproken. Daarbij is vooruitgekeken naar de
invoering van de Wet Zorg en Dwang. In september heeft de Bopz-arts hier meer specifieke

informatie over gepresenteerd aan de RvT.

Toezicht op De Waterlelie
Binnen SEIN is de RvT ook belast met het toezicht op De Waterlelie, school voor speciaal basis-

en voortgezet onderwijs voor kinderen en jongeren met epilepsie, andere medische of

neurologische aandoeningen en zeer moeilijklerende kinderen of kinderen met lichamelijke
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beperkingen. Er vindt tweemaal per jaar overleg plaats met de medezeggenschapsraad. De
directeur van De Waterlelie bezoekt minimaal tweemaal per jaar de vergadering van de
voltallige RvT om de leden te informeren over de stand van zaken, waaronder de ontwikkeling
van de leerlingenaantallen, de regionale functie van De Waterlelie, de financiële situatie en de
kwaliteitszorg. In 2019 is een nieuwe directeur aangesteld. De RvT heeft tijdens de
kennismaking met de directeur gesproken over de aanbevelingen uit het rapport van de
Inspectie uit 201 8. Het gesprek met de directeur van De Waterlelie en de voorzitter van de RvB
over kwaliteitszorg heeft daarmee een vervolg kunnen krijgen.

Mutaties RvT
Aan het eind van 2019 is vooruitgekeken naar het aanstaande afscheid van de heer C. Wisse per
februari 201 9. De heer Wisse is conform de voormalige Zorgbrede Governance code gedurende
1 2 jaar een zeer gewaardeerd lid geweest van de Raad van Toezicht.
De RvT heeft in het licht van het belang van ICT en technologie voor de bedrijfsvoering en de
zorg besloten een vacature te stellen voor een lid met deze bijzondere kennis en /of ervaring.
Daarbij moet worden opgemerkt dat de RvT vasthoudt aan het beginsel van integraal, collegiaal
toezicht.

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector
Ook in 201 9 heeft de RvT aandacht besteed aan het onderwerp Wet Normering bezoldiging

topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). De RvT heeft de beloning van de
bestuurder conform de klassenindeling opnieuw bevestigd en volgt deze ontwikkelingen
zorgvuldig.

Aanstelling en beloning bestuur
De gehele RvT bespreekt het functioneren van de Raad van Bestuur. Dit overleg wordt gevolgd
door een jaargesprek in een kleiner comité van twee leden van de RvT (de voorzitter en een lid)
en de RvB. Afhankelijk van het functioneren van de RvB kan de beloning worden aangepast. Uit

principe beloont de RvT van SEIN niet via een bonusstructuur en volgt hierbij de richtlijn die de
WNT aangeeft.
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Bijlage 2 Verslag medezeggenschapsraad

Jaarverslag medezeggenschapsraad 2018-2019
De Waterlelie

Vastgesteld in vergadering van 28 januari 2020

Inleiding

In dit schooljaar heeft de medezeggenschapsraad ("MR") 7 keer vergaderd. Daarbij heeft zij 10
keer overleg gevoerd met het managementteam ("MT"), twee keer met de Raad van Bestuur
("RvB") en 2 keer met de Raad van Toezicht ("RvT"). Er was 1 extra MR-MT overleg i.v.m. het
voornemen de schooltijden van De Waterlelie aan te passen en twee ouder
informatiebijeenkomsten ook in dat kader waarbij een delegatie van de MR aanwezig was. Naast
onderling overleg via mail en telefoon is de MR extra bijeengeweest inzake het voorstel
wijziging schooltijden en heeft (hebben (delegaties van) de MR overleg gehad met de
personeelsadviseur inzake Arbo zaken, preventie medewerkers, Ouderraad, MT inzake de
begroting en onderdeel uitgemaakt van de sollicitatie commissie voor een nieuwe schoolleider.

Wie Wanneer Tijdstip Tijdsduur

Vergaderingen
1
2

MR 25 sept 2018 18:30-20:30 2
MR 13 nov. 2018 18.00-19:30

21:00-21:45
en 2,5

3 MR 29 jan. 2019 18.00-19:15
20.15-21.00

en 2

4
5
6
7

MR 05 maart 2019 18.00-19.30 1,5
MR 16 april 2019 18.00-19.30 1.5
MR 21 mei 2019 18.15-19.00 0,75
MR 25 juni 2019 | 18.00-19.30 1,5

Totaal uren 11,75
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Overleg vergaderingen
1
2

MR-MT 02 okt. 201 8 I 18.30-20.30 2
MR-^4T 13 nov. 2018 19.30-21:00 1,5

3
4

MR-MT 29 jan. 2019 19.15-20:15 1
MR - MT extra

schooltijden
04 april 2019 18.30-19.00 0,5

5 MR-MT 16 april 2019 | 19.30-20:30 1
6 MR-MT 21 mei 2019 19.00-19:30 0,5
7 MR-MT 21 mei 2019 19.00-19.30 0,5
8 MR-MT-RvB 05 maart 201 9 I 19.30-21.00 1,5
9 MR-MT-RvB-RvT 16 april 2019 | 20.30-21.00 0,5
10 MR-MT 25 juni 2019 | 19.30-20.30 1

Totaal uren 10
Delegatie vergaderingen

1
2

MR-RvT 19okt. 2018 15.00-16.00 1
OMR extra 29 jan. 2018 | 17.45-18:00 0,25

3

4

4

MR-directeur extra
schooltijden

12 maart 2019 I 09.00-10.30 1,5

Informatiebijeenkomst
nieuwe schooltijden

19 maart 2019 19.30-20.00 1

Informatiebijeenkomst
nieuwe schooltijden

21 maart 2019 13.00-13.45 0,75

_5_
6

OMR extra schooltijden 04 april 2019 | 19.00-20.00 1
MR -wervingsbureau
delegatie

20 mei 2019 09.00-9.30 0,5

7 MR-selectie commissie 22-11-2018 14.30-20.30 6
29-11-2018 17.30-20.30 3
12-06-2019 16.30-18.00 1,5
26-06-2019 16.00-21.00 5
02-07-2019 13.30-17.00 3,5
08-07-2019 n.15-12.45 1,5
27-07-2019 12.00-19.00 7

8 MR-MT begroting
Totaal uren 6

Totaal aantal uur vergaderen: 27,25 uur

De samenstelling van de medezeggenschapsraad
De MR bestaat uit een personeels- en een oudergeleding. Namens het personeel is er een
vertegenwoordiger vanuit het SO, Birgit Overing, het VSO, Annelies Stevers en vanuit de dienst
ambulante begeleiding LWOE, Monique van Estrick. Beppie Dubbeldam heeft in september
afscheid genomen van de MR.
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De oudergeleding bestaat uit drie ouders: Maarten de Graaf, Roos Matzinger enjeroen van de
Mije. Zij vertegenwoordigen de ouders van het SO en het VSO. De 1 e termijn van Roos
Matzinger liep in januari 201 9 af. Zij heeft aangegeven een 2e termijn aan te gaan. De 2e en
laatste termijn van Maarten van de Graaf liep aan het einde van het jaar af, waardoor er naar
een nieuw OMR lid werd gezocht per het nieuwe schooljaar.

Behandelde onderwerpen in de medezeggenschap:

Ouderraad

Het functioneren van de ouderraad is meermaals besproken in de MR vergadering. Meer
betrokkenheid van ouders was gewenst. In de MR is besproken wat daarvoor vanuit school
nodig is. Dit schooljaar zijn er ook 2 nieuwe teamleden gestart bij de OR. Eind juni is er
besloten de OR af te slanken naar een penning meester en 1 ouder (ook MR lid) i.v.m. te weinig
animo ouders. De werkgroepen zijn vanaf nu zelf aan zet om ouders te regelen voor
activiteiten. Dit zal gaan via een formulier aan het begin van het jaar, waarop men zich kan
inschrijven. De OR staat wel open voor enthousiaste ouders die onderdeel willen uitmaken van
de OR en activiteiten willen begeleiden. De uitgaven van de OR zijn binnen de begroting
gebleven. Het is jammer dat gelden voor bijvoorbeeld extra klassen activiteiten of speelgoed
niet zijn benut. Verzoeken hiervoor vanuit de leerkrachten zijn welkom.

Inspectiebezoek Waterlelie
Eind vorig schooljaar is er een groot inspectiebezoek geweest. De terugkoppeling was positief.
Er zijn 2 herstelopdrachten geformuleerd waaraan dit schooljaar gewerkt moet worden.
Daarnaast wordt het bestuur geadviseerd minder te volgen en meer aan te sturen. Het LWOE
heeft in maart 2018 een inspectie onderzoek gehad.

LWOE
Er is dit schooljaar een besluit genomen door OC&W de LWOE bekostiging voor 3 jaar te
verlengen. Daarna wordt het hele passend onderwijs geëvalueerd en daar zal het LWOE in
meegenomen gaan worden. Het doel is duurzame borging van de organisatie, zodat er niet
meer iedere 4 jaar verleningen aangevraagd hoeft te worden bij OC&W.
In april werd bekend dat aan het einde van het schooljaar de Clustermanager Marian Fenenga
afscheid zou nemen en dat er werd gezocht naar een vervanger.

Nieuwe organisatiestructuur Waterlelie
In de nieuwe organisatiestructuur van De Waterlelie zal gewerkt gaan worden met één directeur
en twee adjunct-directeuren. Een voor het so en een voor het vso. Daarnaast is het de intentie
verantwoordelijkheden lager in de organisatie te leggen. Dit hele proces heeft de MR
nadrukkelijk gevolgd. Met de Raad van Bestuur is het proces van de aanstelling van een nieuwe
directeur meerdere malen besproken. Ook maakte een lid van de MR deel uit van de sollicitatie
commissie. Later is ook een extern sollicitatie bureau ingeschakeld voor de werving van een
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nieuwe directeur. De MR heeft meermaals aangegeven dat het proces (te) traag verliep. De MR
heeft aangegeven het belangrijk te vinden dat een nieuwe directeur de uitgezette lijn zal blijven
volgen in het belang van de organisatie. Er is een coach aangesteld om het team in het proces,
van meer verantwoordelijkheid onderin de organisatie, te begeleiden. Daarnaast heeft de MR
aangegeven dat er een goede terugkoppeling van het proces naar de ouders moet plaatsvinden.

Sollicitatieprocedures
In het schooljaar 201 8-201 9 hebben leden van de MR diverse keren met het MT gesproken over
de openstaande vacatures voor de functie algemeen directeur en clustermanager LWOE. Leden
van de PMR hebben zitting genomen in de sollicitatieprocedures. De MR heeft het advies
afgegeven om vroegtijdig te werven naar geschikte kandidaten en dit uit te besteden aan een
werving en selectiebureau. Voor beide vacatures is hier uiteindelijk gebruik van gemaakt.

Website Waterlelie

De oudergeleding van de MR heeft geconstateerd dat de website van De Waterlelie onvoldoende
toegankelijk en uitnodigend is voor ouders. Er zijn voldoende voorbeelden bij andere scholen te
vinden waar inspiratie uit te halen is. Van de Raad van Bestuur is vernomen dat SEIN bezig is
met het updaten van zijn website. De Waterlelie gaat bekijken hoe daarbij aangesloten kan
warden.

Arbo
Vanwege nieuwe regelgeving per juli 201 8 is er een nieuw Arbo-contract nodig. De PMR heeft
hierbij instemmingsrecht. In de vergadering van november heeft de personeelsfunctionaris a.i.
een presentatie gegeven van het proces. In samenwerking met SEIN is er een nieuw contract
opgesteld. In dezelfde vergadering hebben de twee preventiemedewerkers van De Waterlelie
een presentatie gegeven over hun werkzaamheden in de school. Ze hebben beide de opleiding
tot Preventiemedewerker gedaan en hebben een breed takenpakket ter bevordering en
monitoring van een veilige en gezonde school voor zowel personeel als leerlingen. Arbo vragen
van personeel vallen onder de personeelsfunctionaris. De functieomschrijving van de
preventiemedewerkers moet nog goed geborgd worden. Hier wordt door de betrokken collega's
aan gewerkt. Voor het team zijn de afspraken op dit moment duidelijk.
Het veiligheidsbeleid voor personeel is opgenomen in het RI&E. Het plan van aanpak op
personeelsgebied moet opnieuw met de MR gedeeld en besproken worden. ledere 3 jaar wordt
middels een zogenaamde QuickScan onderzocht hoe de stand van zaken is en welk beleid er
nodig is. Voortaan zal er jaarlijks een overleg met de preventiemedewerkers en bedrijfsarts zijn.
Na enkele aanpassingen in het contract heeft de PMR instemming verleend. Het
dienstverleningsplan is meerder keren besproken, ook met de personeelsfunctionaris en toen
goedgekeurd.
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Incidentmeldingen
In de MR is besproken hoe incidenten gemeld en bijgehouden worden. Momenteel werkt De
Waterlelie met 'Incidentmeldingsformulieren' waarin incidenten worden beschreven en met
ouders van leerlingen gedeeld. De MR ziet aan het einde van een schooljaar graag een overzicht
om te kunnen beoordelen of de hoeveelheid incidenten vragen om aanvullend beleid. Er wordt
onderzocht of De Waterlelie kan aansluiten bij het systeem dat SEIN hanteert.

Schoolgids 2019-2020
De Schoolgids is gebaseerd op het Schoolplan 2016-2020. De MR toetst daarbij de wijzigingen
ten opzichte van voorafgaande jaren en wat de plannen/doelen zijn voor het komende
schooljaar. In april heeft de MR de concept schoolgids voor 201 9-2010 ontvangen. Deze is
daarna meermaals besproken en was lange tijd incompleet. Instemming erop is doorgeschoven
naar het volgend schooljaar.
Aankomend schooljaar zal er ook een nieuw vierjarig Schoolplan gemaakt worden. In juni wordt
het oude schoolplan geëvalueerd en de expertteams er bij betrokken.

Financiële jaarcijfers 201 8/ Begroting 2019.
De financiële jaarcijfers zijn ter kennisgeving gepresenteerd, ontvangen en besproken. De
school is financieel gezond. De begroting van 2019 bleek nog incompleet. Een aantal financiële
posten ontbrak en er was nog ruimte voor uitgaven. Hiervoor zijn diverse wensen
geïnventariseerd bij het personeel. Een aantal hiervan is vervolgens opgenomen in de
begroting.
In de vergadering van 1 3 november 201 8 heeft de MR de begroting besproken en in januari
2019 goedgekeurd.

Formatieplan
Het formatieplan is in april naar de MR gestuurd en daarna meermaals besproken. Deze bleef
echter incompleet en te summier. Instemming ervan door de PMR is doorgeschoven naar
volgend schooljaar.

De MR heeft geconstateerd dat het format van het formatieplan ieder jaar anders is. Om
wijzigingen snel te kunnen zien vraagt de MR het MT om een vast format te (gaan) hanteren.

Vijf gelijke schooldagenrooster
Het MT heeft in de MR-MT vergadering van oktober 201 8 wederom (3e voorstel sinds 2016) het
voornemen uitgesproken om de schooltijden met ingang van schooljaar 2019-2020 te willen
wijzigen en over te stappen op het 5-gelijke schooldagen model. Het MT heeft een plan van
aanpak opgesteld en de MR betrokken in de voorbereiding. Er is meermaals gesproken over het
voorstel en de doelen ervan zoals kindgericht motief, effectievere lessen, kwaliteitsverbetering
en lagere werkdruk. Begin maart is er een enquête onder het personeel gehouden.Er is toen
ook een peiling onder ouders gehouden om de interesse voor naschoolse opvang te peilen. 1 4
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ouders gaven aan interesse te hebben. Eind maart zijn er 2 ouderinformatiebijeenkomsten
geweest en een ouderenquête middels Survey Monkey. Er zijn twee keuze mogelijkheden
gegeven; 1 8.45 - 1 3.30 uur, 2 9.00 - 1 3.45 uur. Bij het personeel is de kiesdrempel van 80%
gehaald en daarvan was de overgrote meerderheid vóór wijziging schooltijden, met als 1e
voorkeur 8.45 - 14.30 uur. Bij de ouders is de kiesdrempel van 70% niet gehaald. Van de
ouders die wel gestemd hebben was een zeer kleine meerderheid vóór wijziging, met als
voorkeur 9.00 - 14.45 uur. De oudergeleding van de MR heeft instemmingsrecht op wijziging
schooltijden. De oudergeleding heeft na overweging van alle belangen en stukken deze
instemming vooralsnog niet gegeven. Zij vond onder andere invoering per augustus 2019 te
snel, adviseerde het bestuur om een steviger en beter onderbouwd proces neer te zetten, meer
draagvlak onder ouders te bewerkstelligen en een betere afstemming met partners, zoals de
vervoersbedrijven en opvang organisaties. Na verder overleg met het MT in mei is de intentie
uitgesproken om de schooltijden te wijziging per schooljaar 2020-2021. De randvoorwaarden
voor de invoering worden door de school opgepakt en er wordt voor het eind van het jaar een
plan van aanpak gemaakt en werkgroepen ingesteld om een goed, open en degelijk proces te
doorlopen, waarbij de MR ook nauw betrokken wordt.

ICT
. Met ingang van dit schooljaar is De Waterlelie overgestapt naar Wijsnet (office 365) en
Parnassys. Het schoolteam heeft scholing gekregen tijdens de opstartdagen in augustus. Delen
van informatie, m.n. met personen buiten de organisatie en de koppeling met de AB-ers van
het LWOE blijkt lastig te zijn. Ook de MR ondervindt dit probleem.

Vanaf januari 201 9 werkt De Waterlelie met een nieuw Oudercommunicatieplatform Social
Schools. Dit platform wordt door de hele school gebruikt. M.b.t. de invoering heeft de MR
aandacht gevraagd voor de privacy en veiligheid in het gebruik.

SEIN is bezig met een nieuwe website en het idee is om De Waterlelie daar ook bij te betrekken
en bijvoorbeeld een koppeling van de nieuwsbrieven, nieuwe website etc. te maken.

Vakantierooster

De MR heeft het vakantierooster meermaals besproken en een positief advies uitgebracht in de
vergadering van 16 april 201 9. In mei is deze naar ouders verstuurd en in juni is er een
aangepast vakantierooster naar hen toegestuurd.

Bezoek Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur
De MR is wettelijk verplicht minimaal 2x per jaar met de Raad van Toezicht van SEIN te
overleggen. Ook overlegt zijn meerdere malen per jaar met de Raad van Bestuur van SEIN.

Een afvaardiging van de MR heeft op 1 9 oktober 201 9 een bezoek gebracht aan de vergadering
van de Raad van Toezicht van SEIN. Ook de Raad van Bestuur was daarbij aanwezig. De heer
Schneiders treedt af en mw Bonsen wordt de nieuwe voorzitter. Tevens is de heer van Rhijn
benoemd als nieuw lid.
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Tijdens vergadering van 16 april 2019 kwam de nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht,
mevrouw Bonsen samen met Dhr. Barzilay en mevrouw Warmerdam naar De Waterlelie voor het
2e contact van dit schooljaar. Daarbij zijn ook de resultaten van SEIN en De Waterlelie
besproken, het inspectie onderzoek de kwaliteitsborging op het onderwijs, de samenwerking
met SEIN, de tevredenheid van het personeel en ouderbetrokkenheid en de verduurzaming van
het gebouw en het project Wickevoort. SEIN gaat ook meer samenwerken met Kempenhaeghe
en de Berkenschutse. De MR heeft aangegeven zich zorgen te maken over tijdsduur van de
zoektocht naar een nieuwe directeur en het dalende leerlingen aantal. Ook het voorstel nieuwe
schooltijden is besproken en het belang van evaluaties met vooraf gestelde doelen.

Scholing MR-leden
De scholing van de nieuwe PMR-leden is niet doorgegaan door annulering van de cursus door
de AoB. De scholing zal nu aangevraagd worden voor het schooljaar 201 9-2020.

Andere behandelde onderwerpen
Vacatievergoeding
Generatiepact
Verzuim cijfers
Leerlingen aantal
Vacatures

Samenwerking SEIN
Volledigheid en toelichting op stukken
Communicatie MT

Schoolresultaten
Wickevoort

Evaluatie en zichtbaarheid MR
Klassenassistenten en functiebouwwerk

Verleend/Onthouden advies c.q. instemming

De volgende onderwerpen zijn aan de orde gekomen binnen de vergaderingen van het
managementteam en de medezeggenschapsraad waarbij adviesrecht of instemmingsrecht is
verleend of onthouden door de medezeggenschapsraad.

onderwerp datum advies/instemming
Begroting kalenderjaar 201 9 | november Informatierecht MR

Vakantierooster 2019-2020 | April 2019 advies gehele MR
Formatieplan 2019-2020 | Volgend schooljaar Instemming PMR
Nieuwe schooltijden Mei 2019 Instemming OMR onthouden
Arbo contract Mei 2019 Instemming PMR
Schoolgids 2019-2020 Volgend schooljaar instemming OMR
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Balans
(na resultaatbestemming)

1 Activa

Vaste Activa

1.2 Materiële vaste activa

Totaal vaste activa

Jaarrekening 201 9
85575 / School voor Speciaal Onderwijs De Waterlelie te Cruquius

31-12-2019 31-12-2018

901.070 978.629

901.070 978.629

Vlottende activa

1.5 Vorderingen

1.7 Liquide middelen

241.161

5.863.835

235.033

5.369.136

Totaal vlottende activa 6.104.996 5.604.169

Totaal activa 7.006.066 6.582.798

2 Passiva

2.1 Eigen Vermogen

2.2 Voorzieningen

2.4 Kortlopende schulden

Totaal passiva

6.071.448

218.514

716.104

7.006.066

5.558.299

296.374

728.125

6.582.798
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Staat van baten en lasten

Jaarrekening 2019
85575 / School voor Speciaal Onderwijs De Waterlelie te Cruquius

Baten

3.1 Rijksbijdragen
Overige overheidsbijdragen en

3.2 subsidies

3.5 Overige baten

Totaal baten

Lasten

4.1 Personeelslasten

4.2 Afschrijvingen
4.3 Huisvestingslasten
4.4 Overige lasten

Totaal lasten

2019 Begroot 201 9 2018

7.300.345

41.985

92.449

7.434.779

2019

6.113.577
172.749

187.984
448.320

6.922.630

7.099.541

43.950

91.775

7.235.266

2019

6.438.220
163.965
168.400
464.681

7.235.266

7.326.687

55.591

94.914

7.477.192

2018

6.127.527

152.059
187.040
495.627

6.962.253

Saldo baten en lasten 512.149 514.939

5 Financiële baten en lasten

Netto resultaat

1.000

513.149 514.939
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Kasstroomoverzicht

Jaarrekening 2019
85575 / School voor Speciaal Onderwijs De Waterlelie te Cruquius

31-12-2019 31-12-2018

Saldo Baten en Lasten

Aanpassing voor:
Afschrijvingen
Mutaties voorzieningen

Veranderingen in vlottende
middelen
Vorderingen
Schulden

Totaal Kasstroom uit bedrijfsoperaties

Ontvangen interest

512.149

172.749
77.860-

6.128
12.020-
5.892-

588.890

1.000

514.939

152.059
14.414

19.143-
77.091-
96.234-

623.464

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 589.890 623.464

Kasstroom uit investeringsactiviteiten:
Investeringen in materiële vaste activa

Totaal kasstroom uit
Investeringsactiviteiten

Netto kasstroom

95.191

95.191

494.699

178.21

178.211

445.253
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Jaarrekening 201 9
85575 / School voor Speciaal Onderwijs De Waterlelie te Cruquius

Toelichting behorende tot de financiële verantwoording 2019

Algemeen

Juridische vorm en voornaamste activiteiten
Onder het bevoegd gezag School voor Speciaal Onderwijs De Waterlelie, bevoegd gezag nummer: 85575, valt de
onderstaande school:

De Waterlelie, Brinnummer 05PE

School voor Speciaal Onderwijs De Waterlelie is juridisch onderdeel van Stichting Epilepsie Instellingen Nederland,
gevestigd Achterweg 5 te Heemstede. De Waterlelie is gevestigd Spieringweg 801 te Cruquius.
School voor Speciaal Onderwijs De Waterlelie is in 1 972 opgericht en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
te Amsterdam onder dossiernummer 41 222646.

De Waterlelie is een Resultaat Verantwoordelijke Eenheid binnen Stichting Epilepsie Instellingen Nederland met een
eigen administratie, balans en resultatenrekening.
De voornaamste activiteit van School de Waterlelie is het verzorgen van onderwijs aan kinderen en jongeren met
epilepsie.

Toegepaste standaarden

De financiële verantwoording is opgesteld volgens de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. In deze regeling is
bepaald dat de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor dejaarverslaggving (in het bijzonder RJ 660
Onderwijsinstellingen) van toepassing zijn en met inachtneming van de daarin aangeduide uitzonderingen.
De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn
gebaseerd op historische kosten.

Aangezien De Waterlelie geen zelfstandige juridische entiteit is en de cijfers van De Waterlelie zijn opgenomen in de
financiële verantwoording van Stichting Epilepsie Instellingen Nederland, stelt De Waterlelie een financiële
verantwoording op ten behoeve van de aan het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen af te leggen
verantwoording.

Continuïteitsveronderstelling

Deze financiële verantwoording is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling

Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen
naar de organisatie zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een verplichting
wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een
uitstroom van middelen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Baten worden in de winst-en-verliesrekening opgenomen wanneer een vermeerdering van het economisch
potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering van een verplichting, heeft
plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een
vermindering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermindering van een actief of een
vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Indien een transactie ertoe leidt dat nagenoeg alle of alle toekomstige economische voordelen en alle of nagenoeg
alle risico's met betrekking tot een actief of verplichting aan een derde zijn overgedragen, wordt het actief of de
verplichting niet langer in de balans opgenomen. Verder worden activa en verplichtingen niet meer in de balans
opgenomen vanaf het tijdstip waarop niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden van waarschijnlijkheid van de
toekomstige economische voordelen en/of betrouwbaarheid van de bepaling van de waarde.
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Jaarrekening 2019
85575 / School voor Speciaal Onderwijs De Waterlelie te Cruquius

Toelichting behorende tot de financiële verantwoording 2019

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling
De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. De financiële
verantwoording wordt gepresenteerd in euro's, de functionele valuta van de organisatie.

De opstelling van de financiële verantwoording vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en
veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van
activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze
schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van
schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden
waarvoor de herziening gevolgen heeft.

Financiële instrumenten
Financiële instrumenten omvatten vorderingen, geldmiddelen en kortlopende schulden. De Waterlelie heeft geen
derivaten en andere complexe financiële instrumenten.

Financiële instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde, waarbij (dis)agio en de direct
toerekenbare transactiekosten in de eerste opname worden meegenomen. Indien echter financiële instrumenten bij
de vervolgwaardering worden gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de winst-
en-verliesrekening, worden direct toerekenbare transactiekosten direct verwerkt in de winst-en-verliesrekening.

Na de eerste opname worden financiële instrumenten gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien er
geen sprake is van agio of disagio en direct toerekenbare transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan
de nominale waarde. Op vorderingen wordt een noodzakelijke geachte voorziening getroffen voor risico van
oninbaarheid. . .

Materiële vaste activa
De inventaris, apparatuur en andere vaste bedrijfsmiddelen worden gewaardeerd tegen verkrijging- of
vervaardigingprijs verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen.

De kostprijs bestaat uit de verkrijgings- ofvervaardigingsprijs en overige kosten om de activa op hun plaats en in de
staat te krijgen noodzakelijk voor het beoogde gebruik.

De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op basis
van de economische levensduur. Op materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële
vaste activa wordt niet afgeschreven.

Periodiek groot onderhoud wordt volgens de componentenbenadering geactiveerd. Hierbij worden de totale uitgaven
toegewezen aan de samenstellende delen.

Indien sprake is van de ontvangst van subsidie ten behoeve van de aanschaf van materiële vaste activa, worden deze
subsidies opgenomen als overlopende passiva. Naar rato van de afschrijvingsduur valt de subsidie jaarlijks vrij in het
resultaat.

9 ter iderttificatie
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Jaarrekening 2019
85575 / School voor Speciaal Onderwijs De Waterlelie te Cruquius

Toelichting behorende tot de financiële verantwoording 2019

Materiële vaste activa (vervolg)

De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd:
Categorie afschrijvings- afschrijvings-

termijn percentage
in maanden per jaar

Verbouwingen 180 6,67%
Installaties 180 6,67%
Kantoormeubilair 240 5%
Schoolmeubilair 96-240 5%-12,5%
Apparatuur 60-96 12,5% - 20%
ICT netwerk en telefooninstallatie 1 20 10%
ICT software 60 20%
ICT 48 25%
Leermiddelen 96 12,5%
Vervoermiddelen 96 12,5%
Overige 96-240 5%-12,5%

activerings-
grens
in €

500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500

Buiten gebruik gestelde activa worden gewaardeerd tegen boekwaarde of lagere opbrengst-waarde.

Eigen vermogen
Onder het eigen vermogen worden de algemene reserves, de bestemmingsreserves en de bestemmingsfondsen
gepresenteerd. De algemene reserve bestaat uit de reserves die ter vrije beschikking staan van het Bestuur. Indien
een beperktere bestedingsmogelijkheid door de organisatie is aangebracht, dan is het aldus afgezonderde deel van
het eigen vermogen aangeduid als bestemmingsreserve. Indien de beperktere bestedingsmogelijkheid door derden
is aangebracht, dan wordt dit deel aangemerkt als bestemmingsfonds.
Voorts is binnen het eigen vermogen een onderscheid gemaakt naar publieke en private middelen.

Voorzieningen

Onder de voorzieningen worden de personele voorzieningen en de overige voorzieningen gepresenteerd. Tenzij
anders aangegeven worden de voorzieningen opgenomen tegen de nominale waarde. Toevoegingen aan
voorzieningen vinden plaats ten laste van de staat van baten en lasten. Uitgaven vinden rechtstreeks plaats ten laste
van de voorzieningen.
Een voorziening in verband met verplichtingen als bedoeld in artikel 2:374 lid 1, eerste volzin BW wordt uitsluitend
opgenomen indien op de balansdatum aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

a. de rechtspersoon heeft een verplichting (in rechte afdwingbaar of feitelijk);

b. het is waarschijnlijk dat voor de afwikkeling van die verplichting een uitstroom van middelen noodzakelijk

is; en

c. er kan een betrouwbare schatting worden gemaakt van de omvang van de verplichting.

Opbrengstverantwoording

Rijksbijdragen, overige overheidsbijdragen en -subsidies

Rijksbijdragen, overige overheidsbijdragen en -subsidies uit hoofde van de basisbekostiging worden in het jaar
waarop de toekenning betrekking heeft, volledig verwerkt als baten in de staat van baten en lasten. Indien deze
opbrengsten betrekking hebben op een specifiek doel, dan worden deze naar rato van de verrichte werkzaamheden
als baten verantwoord.

10 ter identificatie
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Jaarrekening 2019
85575 / School voor Speciaal Onderwijs De Waterlelie te Cruquius

Toelichting behorende tot de financiële verantwoording 2019

Leasing
De Waterlelie kan financiële en operationele leasecontracten afsluiten. Een leaseovereenkomst waarbij de voor- en
nadelen verbonden aan het eigendom van het leaseobject geheel of nagenoeg geheel door de lessee worden
gedragen, wordt aangemerkt als een financiële lease. Alle andere leaseovereenkomsten classificeren als operationele
leases. Bij de leaseclassificatie is de economische realiteit van de transactie bepalend en niet zozeer de juridische
vorm.

Operationele leases
Als De Waterlelie optreedt als lessee in een operationele lease, wordt het leaseobject niet geactiveerd.
Leasebetalingen inzake de operationele lease worden lineair over de leaseperiode ten laste van de winst-en-
verliesrekening gebracht.

Personeelsbeloningen/pensioenen

Voor de medewerkers van de organisatie is een pensioenregeling getroffen die kwalificeert als een toegezegde
pensioenregeling. Deze pensioenregeling is ondergebracht bij een bedrijfstakpensioenfonds (ABP) en wordt -
overeenkomstig de in de R) aangereikte vereenvoudiging - in de jaarrekening verwerkt als toegezegde
bijdrageregeling. Dit betekent dat de over het boekjaar verschuldigde premies als kosten worden verantwoord. De
risico's van loonontwikkeling, prijsindexatie en beleggingsrendement op het fondsvermogen zullen mogelijk leiden
tot toekomstige aanpassingen in de jaarlijkse bijdragen aan het pensioenfonds. Deze risico's komen niet tot
uitdrukking in een in de balans opgenomen voorziening. Informatie over eventuele tekorten en de gevolgen hiervan
voor de pensioenpremies in de toekomstige jaren is niet beschikbaar.

Nederlandse pensioenregelingen
Uitgangspunt is dat de in de verslagperiode te verwerken pensioenlast gelijk is aan de over die periode aan het
pensioenfonds verschuldigde pensioenpremies. Voor zover de verschuldigde premies op balansdatum nog niet zijn
voldaan, wordt hiervoor een verplichting opgenomen. Als de op balansdatum reeds betaalde premies de
verschuldigde premies overtreffen, wordt een overlopende actiefpost opgenomen voor zover sprake zal zijn van
terugbetaling door het fonds of van verrekening met in de toekomst verschuldigde premies.

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode.

11 FijCatie
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Jaarrekening 2019
85575 / School voor Speciaal Onderwijs De Waterlelie te Cruquius

Vorderingen

1.5 Vorderingen

1.5.1 Debiteuren
1.5.2 OCW/EL&I
1.5.3 Groepsmaatschappijen
1.5.7 Overige vorderingen
1.5.8 Overlopende activa

Vorderingen

Uitsplitsing

1.5.7.1 Personeel

1.5.7.2 Overige
Overige vorderingen

1.5.8.1 Vooruitbetaalde kosten
1.5.8.3 Overige overlopende activa

Overlopende activa

31-12-2019

15.174
164.224

1.820
6.087

53.856
241.161

6.087

6.087

10.821
43.035

31-12-2018

4.357
156.920

9.560
64.196

235.033

9.560

9.560

3.678
60.518

53.856 64.196

Toelichting
In de vorderingen is geen bedrag begrepen met een resterende looptijd langer dan 1 jaar.
De vorderingen op groepsmaatschappijen bestaat uit het saldo van schulden en vorderingen aan
St. Epilepsie Instellingen Nederland. Hierover is geen rente verschuldigd.
Een voorziening voor oninbaarheid is niet opgenomen.

Liquide middelen

1.7 Liquide middelen

1.7.1 Kasmiddelen
1.7.2 Tegoeden op bank- en girorekeningen

Liquide middelen

31-12-2019 31-12-2018

5.254
5.858.581

2.870
5.366.266

5.863.835 5.369.136
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Eigen vermogen

Jaarrekening 2019
85575 / School voor Speciaal Onderwijs De Waterlelie te Cruquius

2.1 Eigen Vermogen

2.1.1 Algemene reserve
2.1.3 Bestemmingsreserve (publiek)

Eigen vermogen

Uitsplitsing

2.1.3.N Reserve personeel
2.1.3.N Reserve spaar-bapo
2.1.3.N Reserve Nulmeting
2.1.3.N Reserve Onderwijsinvesteringen

Bestemmingsreser/e (publiek)

Stand per
1-1-2019

4.917.233
641.066

5.558.299

610.000
5.392

25.674

641.066

Resultaat Overige mutaties

244.519-
757.668
513.149

269.000

11.332-
500.000
757.668

Stand per
31-12-2019

4.672.714
1.398.734
6.071.448

879.000
5.392

14.342
500.000

1.398.734

Toelichting
Algemene Reserve

De algemene reserve wordt onder andere aangehouden voor toekomstige verplichtingen in verband met
de BAPO, inkomstenderving door terugloop aantal leerlingen, financiële gevolgen van arbeidsconflicten,
onvolledige indexatie van de bekostiging, nieuwbouw scholen en bezuinigingsmaatregelen in het kader
van de wet Passend Onderwijs.

Bestemmingsreserve Personeel

De bestemmingsreserve personeel is een reservering voor een sociaal plan indien de Waterlelie in een
discontinue situatie terecht zou komen.

Bestemmingsreserve Spaar-bapo

De bestemmingsreserve spaar-bapo is een reservering van oude flex-bapo rechten.

Bestemmingsreserve Nulmeting

De bestemmingsreserve nulmeting is gevormd ter financiering van investeringen in materiële vaste activa.
De afschrijvingen van deze investeringen worden ten laste van deze reserve gebracht.

Bestemmingsreserve Onderwijsinvesteringen

De bestemmingsreserve onderwijsinvesteringen is gevormd om onderwijskundige ontwikkelingen door te
kunnen voeren en aanpassingen te doen door inzet van innovatieve materialen zodat geanticipeerd kan
worden op de veranderende doelgroep van de Waterlelie.

14
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Voorzieningen

2.2 Voorzieningen

2.2.1 Personeelsvoorzieningen
2.2.1.1 Voorziening Spaarverlof
2.2.1.2 Jubileumvoorziening
2.2.1.3 Duurzame Inzetbaarheid
2.2.1.4 Langdurig zieken
2.2.1.5 Reorganisatie

Personeelsvoorzieningen

Voorzieningen

Stand per
1-1-2019

16.960
209.660
27.488

42.266

296.374

296.374

Jaarrekening 201 9
85575 / School voor Speciaal Onderwijs De Waterlelie te Cruquius

Dotaties Onttrekkingen

2.242
23.295

9.402 4.612
29.786

13.494

41.430 41.401

41.430 41.401

Vrijval
Stand per

31-12-2019

49.117

28.772

77.889

77.889

19.202
137.248
32.278
29.786

218.514

218.514

2.2.1 Personeelsvoorzieningen
2.2.1.1 Voorziening Spaarverlof
2.2.1.2 Jubileumvoorziening
2.2.1.3 Duurzame Inzetbaarheid

2.2.1.4 Langdurig zieken
2.2.1.5 Reorganisatie voorziening

Personeel s voorzieningen
Voorzieningen

Kortlopend Langlopend deel Langlopend deel
deel <1 jaar >1 < Sjaar > 5 jaar

21.628
4.790

29.786

56.204

28.465
27.488

55.953

19.202

87.155

106.357

Totaal

19.202
137.248
32.278
29.786

218.514
56.204 55.953 106.357 218.514

Toelichting

Voorziening spaarverlof
De voorziening spaarverlof heeft betrekking op door een medewerker gespaard compensatieverlof. De regeling spaarverlof
primair onderwijs is beëindigd per 1-8-2006.

Jubileumvoorziening
Dejubileumvoorziening heeft betrekking op uitkeringen aan medewerkers op basis van de duur van het dienstverband, en
is grotendeels langlopend. In de schattingswijze van de voorziening is in 2019, naast een correctie voor gemiddelde
uitstroom en overleefkans, voor eerst rekening gehouden met de opbouwjaren van de medewerkers. Dit leidt in 201 9 tot
|een vrijval van € 49.117

Voorziening duurzame inzetbaarheid
De voorziening duurzame inzetbaarheid heeft betrekking op de gespaarde uren duurzame inzetbaarheid. Medewerkers van
57 jaar en ouder mogen 1 70 uur per jaar sparen. De gespaarde uren dienen binnen 5 jaar te worden opgenomen.

Voorziening langdurig zieken
De voorziening langdurig zieke medewerkers heeft betrekking op kosten na 201 9 voor medewerkers die naar verwachting
niet meer terug zullen keren in het arbeidsproces.

15 ter identificatie
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Jaarrekening 201 9
85575 / School voor Speciaal Onderwijs De Waterlelie te Cruquius

Kortlopende schulden

2.4 Kortlopende schulden

2.4.3 Crediteuren
2.4.5 Schulden aan groepsmaatschappijen
2.4.7 Belastingen en premies sociale verzekeringen
2.4.8 Schulden ter zake van pensioenen
2.4.9 Overige kortlopende schulden
2.4.10 Overlopende passiva

Kortlopende schulden

Uitsplitsino

31-12-2019

65.735

216.705
76.097

110.663
246.904

716.104

31-12-2018

55.651
57.521

212.257
64.665

116.688
221.343

728.125

2.4.7.1 Loonheffing
2.4.7.3 Premies sociale verzekeringen

Belastingen en premies sociale verzekeringen

2.4.9.2 Overige
Overige kortlopende schulden

2.4.10.5 Vakantiegeld en-dagen
2.4.10.8 Overige

Overlopende passiva

202.407
14.298

216.705

110.663
110.663

186.378
60.526

195.446
16.811

212.257

116.688
116.688

175.727
45.616

246.904 221.343

Toelichting

Alle kortlopende schulden hebben een looptijd < 12 maanden.

De post schulden aan groepsmaatschappijen bestaat uit het saldo van schulden en vorderingen
aan St. Epilepsie Instellingen Nederland. Hierover is geen rente verschuldigd.
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Jaarrekening 2019
85575 / School voor Speciaal Onderwijs De Waterlelie te Cruquius

Financiële instrumenten

Algemeen

De Waterlelie maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende financiële instrumenten
die De Waterlelie blootstelt aan markt-, valuta-, rente-, kasstroom-, krediet- en liquiditeitsrisico. Om deze
risico's te beheersen heeft De Waterlelie een beleid inclusief een stelsel van limieten en procedures
opgesteld om de risico's van onvoorspelbare ongunstige ontwikkelingen op de financiële markten en
daarmee de financiële prestaties van De Waterlelie te beperken.

De Waterlelie maakt geen gebruik van afgeleide financiële instrumenten.

Kredietrisico

De vorderingen bestaan voor circa 68% uit een vordering op de Rijksoverheid. De Waterlelie loopt hierover
geen enkel risico.

Reële waarde

De reële waarde van de in de balans opgenomen financiële instrumenten verantwoord onder kasmiddelen,
kortlopende vorderingen en kortlopende schulden benadert de boekwaarde ervan.

17 ter identificatie
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Jaarrekening 2019
85575 / School voor Speciaal Onderwijs De Waterlelie te Cruquius

Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

Claims

Tegen de organisatie en/ofgroepsmaatschappijen zijn geen claims ingediend die door haar worden betwist.

Meerjarige financiële verplichtingen

Per balansdatum bestaat een verplichting uit hoofde van huur- en leasecontracten voor een totaalbedrag van
€ 1 7.729 met een resterende looptijd tot 12 december 2022.

BAPO

Onder voorwaarden kan het personeel vanaf de leeftijdsgrens van 52 jaar gebruik maken van de regeling
Bevordering Arbeids Participatie Ouderen (BAPO). Voor personeel vanaf de leeftijd van 47 jaar (het moment
dat een BAPO verplichting mogelijk wordt) is geen voorziening gevormd.

18
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Jaarrekening 2019
85575 / School voor Speciaal Onderwijs De Waterlelie te Cruquius

Overheidsbijdragen

3.1 Rijksbijdragen

3.1.1 Rijksbijdragen OCW
3.1.2 Overige subsidies OCW
3.1.4 Ontvangen doorbetalingen rijksbijdragen SWV en

Onderwijsinstellingen

Rijksbijdragen

3.2.1
3.2.2

3.5

3.5.2
3.5.4
3.5.5
3.5.6

2019 2018
2019t.o.v.

2018%

7.101.578
130.777
67.990

7.132.962
108.708
85.017

7.300.345 7.326.687

2019 2018

-0,4%

2019t.o.v.
2018%

Gemeentelijke bijdragen en subsidies
Overige overheidsbijdragen

Overige overheidsbijdragen en -subsidies

41.985 55.591

41.985 55.591 -24,5%

Overige baten

Detachering personeel
Sponsoring
Ouderbijdragen
Overige

Overige baten

2019 2018
2019t.o.v.

2018%

64.404

2.545
25.500

63.119

3.045
28.750

92.449 94.914 -2,6%
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Lasten

Jaarrekening 2019
85575 / School voor Speciaal Onderwijs De Waterlelie te Cruquius

4.1 Personeelslasten

4.1.1 Lonen en salarissen
4.1.2 Overige personele lasten
4.1.3 Af: uitkeringen

Personeelslasten

Uitsplitsing
4.1.1.1 Brutolonen en salarissen
4.1.1.2 Sociale lasten
4.1.1.3 Pensioenpremies

Lonen en salarissen

2019

5.489.653
624.353

429-

6.113.577

4.115.646
707.265
666.742

2018

5.329.039
798.756

268-

6.127.527

4.046.792
723.013
559.234

2019t.o.v.
2018%

-0,2%

5.489.653 5.329.039

Dotaties en vrijval personele
4.1.2.1 voorzieningen
4.1.2.2 Personeel niet in loondienst
4.1.2.3 Overig

Overige personele lasten

41.071-

363.877
301.547
624.353

31.345

569.731
197.680
798.756

4.2

4.2.2

4.3

4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.3.4
4.3.5
4.3.6
4.3.7

Afschrijvingen

Materiële vaste activa

Afschrijvingen

Huisvestingslasten

Huur
Verzekeringen
Onderhoud
Energie en water
Schoonmaakkosten

Heffingen
Overige

Huisvestingslasten

2019

172.749

I 72.749

2019

2.260

45.898
36.137
62.856
23.971
16.862

187.984

2018

152.059

152.059

2019t.o.v.
2018%

13,6%

2018
2019t.o.v.
2018%

4.942

43.682
35.979
61.556
24.145
16.736

187.040 0,5%
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Lasten (vervolg)

4.4

4.4.1
4.4.2
4.4.4

Overige lasten

Administratie en beheerslasten
Inventaris, apparatuur en leermiddelen
Overige

Overige lasten

2019 2018
2019t.o.v.

2018%

188.754
104.437
155.129

241.714
119.454
134.459

448.320 495.627 -9,5%

Toelichting

De vergelijkende cijfers van administratie en beheerslasten (- € 83.071) en de overige lasten (+ €
83.071) zijn aangepast als gevolg een foutieve classificatie van de kosten van dienstreizen.

Financieel

5 Financiële baten en lasten

5.1 Rentebaten

Financiële baten en lasten

2019 2018
2019t.o.v.

2018%

1.000

1.000
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Personeelslasten

Personeelsbestand

Gedurende het boekjaar 2019 bedroeg het gemiddeld aantal werknemers bij de organisatie,
omgerekend naar volledige mensjaren 80,0 (2018: 80,7).

Overige lasten

Honoraria van de accountant

De volgende honoraria van Van Ree Accountants zijn in 201 9 ten laste gebracht van de organisatie.

2019 2018

Onderzoek jaarrekening 2019

Andere controleopdrachten
Fiscale adviezen

Andere niet-controledienst

15.125 11.694

15.125 11.694
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85575 / School voor Speciaal Onderwijs De Waterlelie te Cruquius

Verplichte Toelichting

Verbonden partijen

De Waterlelie is aangesloten bij het Samenwerkingsverband Amstelland en de Meerlanden.

De financiële verantwoording betreft de verantwoording van uitsluitend De Waterlelie. Op het niveau van Stichting
Epilepsie Instellingen Nederland wordt een financiële verantwoording opgesteld waarin alle separate onderdelen van
de Stichting zijn opgenomen. Derhalve wordt voor de consolidatiekring verwezen naar en aansluiting gezocht bij de
financiële verantwoording van Stichting Epilepsie Instellingen Nederland.

Verantwoording subsidies zonder verrekeningsclausule

Er zijn in het verslagjaar geen subsidies ontvangen die in model C toegelicht moeten worden.
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4.1 WNT-verantwoording

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op School de Waterlelie van toepassing
zijnde regelgeving: WNT-maximum voor het onderwijs.

Per 1 januari 2016 is de Regeling bezoldiging topfunctionarissen OCW-sectoren gewijzigd. De sectorale WNT-
maxima voor de onderwijssectoren zijn vervangen door bezoldigingsklassen op basis van drie
instellingskenmerken. De gemiddelde totale baten per kalenderjaar, het gemiddeld aantal leerlingen en het
gewogen aantal onderwijssoorten.

Het bezoldigingsmaximum in 2019 voor School de Waterlelie is € 1 38.000 volgens bezoldigingsklasse C.

Bezoldiging topfunctionarissen
Niet van toepassing

Toelichting

De Waterlelie wordt gezien als Resultaat Verantwoordelijke Eenheid (RVE) binnen Stichting Epilepsie Instellingen
Nederland (SEIN). De RVE's betalen de kosten van de bestuurder van SEIN naar rato.

De verantwoording van de bezoldiging van de bestuurder en de leden van de Raad van Toezicht is opgenomen in de
jaarrekening van SEIN. Via een interne doorbelasting draagt De Waterlelie hieraan naar rato bij. De totale
doorbelasting vanuit de ondersteunende diensten van SEIN bedroeg in 201 9 € 26.085 (201 8: € 1 8.897).
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Overige gegevens

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Voor de controleverklaring van de onafhankelijke accountant wordt verwezen naar pagina 27

Statutaire bepalingen inzake resultaatbestemming

Ingevolge de Wet op de expertisecentra wordt het resultaat van het verslagjaar verrekend met de reserve van de
instelling.

Voorstel tot resultaatbestemming

Het resultaat van het verslagjaar van € 513.149 wordt als volgt verdeeld:
Reserve personeel € 269.000
Reserve spaar-bapo €
Reserve Nulmeting € -11.332
Reserve Onderwijsinvesteringen € 500.000
Algemene reserve € -244.519

Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen relevante gebeurtenissen na balansdatum.
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Bestuur en vaststelling jaarrekening School de Waterlelie

Bestuursstructuur

School De Waterlelie is onderdeel van Stiching Epilepsie Instellingen Nederland. De bestuursstructuur van de Stichting
Epilepsie Instellingen Nederland is als volgt: er is een Raad van Toezicht die toezicht houdt op de Raad van Bestuur. De
Raad van Bestuur bestuurt de Stichting.

Raad van Bestuur

Naam

J.W. Barzilay

Functie

Voorzitter

Raad van Toezicht
per 31 december 2019

Naam

M. Bonsen
E. Tromp
C. Wisse
M.T.A. Tankink
J. van Rhijn

Functie

Voorzitter
Lid
Lid
Lid
Lid

Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

De Raad van Bestuur van Stichting Epilepsie Instellingen Nederland heeft de jaarrekening 2019 vastgesteld in de
vergadering van 23 april 2020

De Raad van Toezicht van Stichting Epilepsie Instellingen Nederland heeft de jaarrekening 2019 goedgekeurd in de
vergadering van 23 april 2020.

Namens het bevoegd gezag, Stichting Epilepsie Instellingen Nederland,

J.W. Barzilay
Voorzitter Raad van Bestuur

M. Bonsen
Voorzitter Raad van Toezicht

E. Tromp
Lid Raad van Toezicht

M.T.A. Tan ki n k
Lid Raad van Toezicht

J. van Rhijn
Lid Raad van Toezicht
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