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Voorwoord
Als een kind zelf mag kiezen wat hij wil doen, wat gebeurt er dan? Een heleboel, zo valt te
lezen in dit jaarverslag 2016-2017. Niet alleen de leerlingen hebben veel geleerd, ook de
begeleiders en ouders. Karin Vosters heeft ons geholpen om de sociocratie handen en
voeten te geven. Ze begeleidde het kernteam en gaf twee cursussen aan ouders en
begeleiders om de sociocratie te ervaren en te oefenen.
De Living Values kregen een nieuwe impuls met de prijs die we hiervoor kregen van de
LOBO (landelijke oudervereniging bijzonder onderwijs). Die prijs hebben we gebruikt om een
boek te schrijven, op kamp te gaan en een symposium te organiseren.
Er waren bijzondere gebeurtenissen zoals de bouw van een pizza-oven, prijzen winnen op
het techniektoernooi en een film maken voor het Unicef-kinderrechtenfestival.
De financiën trokken aan doordat er meer leerlingen naar De Vrije Ruimte kwamen. Het
bestuur is trots op de leerlingen, ouders en begeleiders die deze prachtige school mogelijk
maken en er ook dit jaar voor hebben gezorgd dat het een goed jaar is geworden.

Ilse Wortelboer, Richard Rensman en Hans Herlaar
Bestuur van de Stichting Natuurlijk Leren Scheveningen

1.

Onze waarden in de praktijk

Sociocratie
Al werken we al sinds de oprichting van de school met sociocratie, we konden er nog wel wat
tips over krijgen. Karin Vosters, zelfstandig adviseur en gespecialiseerd in sociocratische
besluitvorming, heeft de scholing van ouders en begeleiders op zich genomen. Zij
begeleidde twee groepen van acht personen. Ook met hulp van Karin Vosters heeft DVR
onderstaande kringstructuur geïmplementeerd:

Hoe werkt sociocratie in de praktijk? Sociocratie is een manier om samen met consent
besluiten te nemen. In de besluitvorming zijn verschillende fases. Als eerste licht de
initiatiefnemer het vraagstuk toe. Dan volgt een ronde beeldvorming: Wat is je beeld van het
vraagstuk of het thema? Heb je voldoende informatie over het vraagstuk om je mening te
kunnen vormen? Zijn alle gezichtspunten bekend & verkend?
Daarna volgt een ronde meningsvorming: Wat vind je van het voorstel? Ligt het thema
binnen het domein van de kring? Gaat het om beleid of betreft het uitvoering? Is er
voldoende voorwerk gedaan/ uitgezocht? Wat zou er volgens jou besloten moeten worden?

Er zijn minimaal twee rondes zodat ieder op de mening van een ander kan reageren en de
eigen mening kan bijstellen.
Als derde ronde is er de besluitvorming. De gesprekleider (of een ander) formuleert op basis
van de eerste drie stappen een (eventueel aangepast) voorstel en vraagt aan alle
deelnemers afzonderlijk of zij CONSENT geven. Diegenen die geen consent geven krijgen,
nadat iedereen zich heeft uitgesproken, de gelegenheid om hun bezwaar toe te lichten.
Daarna vraagt de gesprekleider aan de groep wat er nodig is om de bezwaren weg te nemen
en in te stemmen met het voorstel.
Besluiten schoolkring:
Dit jaar hebben we in de schoolkring de volgende besluiten genomen:


















Gamedag wordt gamemiddag
Kidsroom wordt administratieruimte:
o De huidige administratieruimte wordt receptieruimte.
o Kidsroom wordt administratie- en directieruimte, bij hoge nood kunnen daar 1-op-1-lessen
ingeroosterd worden.
o Klusruimte wordt lesruimte.
o Het atelier wordt handvaardigheid- en technieklokaal
We nemen in dit gebouw leerlingen aan tot het aantal van 90 leerlingen is bereikt, met een
maximum van 25 leerlingen in de maandagkringen PO-ob (leeftijd 4-7/8 jaar) en VO-ob
(leeftijd 11/12-15 jaar) en een maximum van 20 leerlingen in de maandagkringen PO-bb
(leeftijd 7/8-11/12 jaar) en VO-bb (leeftijd 14/15+ jaar)
Vast bedrag wenperiode:
Voor een wenperiode van 8 dagen (maandag t/m woensdag de week daarop) betaal je €160.
Voor een verlengde wenperiode van 10 dagen (donderdag na de evaluatie t/m woensdag 2
weken later) betaal je €160.
Verhoging ouderbijdrage voor leerlingen jonger dan 5 jaar per 1 augustus 2017. Leerlingen
jonger dan 5 jaar betalen voor:
o 2 dagen: €120 per maand
o 3 dagen: €180 per maand
o 4 dagen: €240 per maand
o 5 dagen: €300 per maand
Corveerooster:
Zo snel mogelijk na de meivakantie gaat corveerooster in. Leerlingen melden zich in
tweetallen bij Marty. Marty maakt een corveerooster. De lunch duurt tot 12:45 uur. Om 12:45
uur begint het corvee. Het corvee houdt in: tafels afruimen, lunchspullen opruimen, tafels,
stoelen en banken afnemen met een doekje, vloer vegen en hoopje zand opvegen.
Aanname nieuwe leerlingen:
o De kinderen die nu in hun wenproces zitten, kunnen dat afronden.
o Van de meivakantie tot de zomervakantie nemen we alleen kinderen aan tot en met 7
jaar.
o Van de zomervakantie tot de herfstvakantie nemen we geen kinderen aan.
o Daarna groeien we tot maximaal 90 leerlingen in dit gebouw.
(Mobiel) schermgebruik: Elke kring (leerlingen, ouders, begeleiders, ondersteuners) komt met
een voorstel voor mobielgebruik in de school.
Verhoging souterrain voor 11-15-jarigen: De verhoging wordt voor de groep 11-15 jarigen. De
groep houdt het opgeruimd. Degenen die het souterrain beheren kunnen de groep
aanspreken op gedrag en geluid en eventueel besluiten dat de verhoging voor een bepaalde
tijd niet meer gebruikt kan worden. Gordijn blijft open, vluchtroute blijft vrij.
Beleid thuisonderwijs: Ouders die voor thuisonderwijs kiezen kunnen hier terecht met hun
kinderen, onder dezelfde voorwaarden als alle andere leerlingen.

Living Values
Het geld, € 35.000, dat we vorig jaar van de LOBO (Landelijk oudervereniging bijzonder
onderwijs) kregen, hebben we goed gebruikt. Vanaf januari gingen de Living Values weer
leven, met nieuw team van ouders (Anik, Walter, Jan, Katja), met wie we het boek schreven
‘De kracht van vrede’ en het symposium ‘De kracht van vrede in onderwijs en opvoeding’
organiseerden. (Dit schooljaar in gang gezet, gereed in 2017-2018, september)
Ook gingen we op kamp, met als thema ‘verbondenheid’:

Terwijl wij prei snijden, arriveert de bus met kinderen en begeleiders en komen de auto's
met ouders aan. Even wat drinken, kamer inrichten en meteen een fotospeurtocht over het
kampterrein van de Buitenjan. Zo leren we kennen waar we zijn en zien we meteen hoe de
vierjarigen het liefst in de speeltuin willen blijven, terwijl de 14-jarige graag de tocht wil
afmaken. Daarna nog meer prei snijden en sla en paprika. Met zoveel mensen gaat dat
snel en om half 7 eten we heerlijke kikkererwten-preisoep en tomatensoep met Turks brood
en Griekse salade. Alle tafels staan buiten en het is alsof we al weken op kamp zijn.

We zijn een Unesco-school geworden: Wat hebben we allemaal gedaan? De vier waarden
van UNESCO – duurzaamheid, vrede en mensenrechten, intercultureel leren en
wereldburgerschap – hebben we op uiteenlopende manieren in de praktijk gebracht en we
hebben kunnen ervaren wat de meerwaarde ervan is. De leerlingen zijn intensief bezig
geweest met verantwoord burgerschap, sociale integratie en culturele diversiteit.
Waarden die dit jaar centraal stonden: Vrede-respect-liefde-samenwerking-geluk
Als je vrede wilt, moet je verantwoordelijkheid nemen. We zijn bezig met een boek. Een
boek over vrede. Inspiratie voor ouders, opvoeders en onderwijsmensen. Hoe doe je dat
eigenlijk, vrede? Gaat het om de vrede bewaren? Of gaat het om het oplossen van
conflicten? Vrede kan iets heel groots zijn, wereldvrede. Ga je daarover nadenken,
dan weet je niet waar te beginnen en kun je denken 'laat dan maar zitten'. Maar begin je
aan de andere kant, vrede in het klein, bij jezelf, dan is het iets dichtbij. Van daaruit kun je
misschien wél bijdragen aan de vrede.

2.

De leerling centraal

Natuurlijk leren. Op De Vrije Ruimte staan de talenten en de wensen van het kind voorop.
Natuurlijk leren, het centraal stellen van de onderwijsvraag vanuit de leerling zelf, houdt in
dat we niet een opgelegd, standaard curriculum volgen, maar dat de leerlingen samen met
hun begeleider een individueel leerplan maken. Ook de voortgang wordt door leerling,
mentor en ouders samen gemonitord. Op De Vrije Ruimte stemmen we het leeraanbod af op
de vraag van de leerling, en de docenten stemmen het didactisch handelen af op het
individuele kind. Dat werpt zijn vruchten af. Leerlingen zijn gemotiveerd om hun eigen
plannen uit te voeren. Met meer vrijheid leer je ook al doende wat zelfdiscipline inhoudt, en je
leert verantwoordelijkheid te nemen voor de dingen waar je verantwoordelijk voor bent. Over
het algemeen is te zeggen dat leerlingen die vanaf hun 4e jaar naar De Vrije Ruimte komen
op hun 10e jaar toe zijn aan toetsen en werken op vo-niveau.
Groei aantal leerlingen
In het jaar 2015-2016 hadden we in het totaal 50 leerlingen: 27 PO (basisonderwijs) en 23
VO (voortgezet onderwijs). Dit jaar, 2016-2017, hadden we 71 leerlingen: 44 PO en 27 VO.
Aansluiting regulier onderwijs
Als een leerling aangeeft een diploma nodig te hebben voor de vervolgstappen in zijn
ontwikkeling, dan gaat de begeleider met de leerling om tafel zitten om te bespreken hoe dat
gerealiseerd gaat worden.
Cito-toets. Vanaf eind groep 6 kunnen leerlingen de Cito entree-toets maken. De Vrije
Ruimte gebruikt deze toets om leerlingen inzicht te geven in hun eigen ontwikkeling: ‘Waar
sta ik en wat heb ik nog nodig om dit niveau te bereiken?’. Hetzelfde geldt voor de Citoentreetoets van groep 7. Wanneer leerlingen het niveau van groep 8 bereikt hebben kunnen
ze meedoen aan Route 8 (april-mei), een adaptieve toets. Ook de NIO-toets is een optie,
hierbij wordt duidelijk welk potentieel de leerlingen hebben. In het schooljaar 2016-2017
hebben 3 leerlingen de Cito-entreetoets van groep 6 gemaakt, 3 leerlingen de Citoentreetoets van groep 7, 3 leerlingen de eindtoets van Route 8 en 2 leerlingen de NIO-toets.
Staatsexamen. In mei 2017 hebben leerlingen eindexamen gedaan in de vakken Engels (2
leerlingen), Spaans (1 leerling), Frans (1 leerling), maatschappijleer (2 leerlingen), biologie (1
leerling), aardrijkskunde (1 leerling), natuurkunde (1 leerling), informatica (1 leerling), de
rekentoets (4 leerlingen, 1 niet gehaald), profielwerkstuk (2 leerlingen, 1 niet gehaald).

Uitstroom
Aantal

Vervolgopleiding

School

1
1
1
1
2
1
1
1

MBO-4 pedagogisch medewerker
MBO-4, muziek
VWO-4
VWO-5
Brugklas
Brugklas
Groep 2
PO

ID-college
Herman Brood Academie
Haags Montessori Lyceum
Luzac College
Vrije School
Edith Stein College
De drie Linden
De Vallei
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De begeleiders

In het schooljaar 2016-2017 hadden we vijf kernteamleden en een groot aantal leerkrachten
basisonderwijs en vakdocenten voor het voortgezet onderwijs die de leerlingen coachten,
ondersteunden en les gaven om hun doelen te bereiken. In onderstaande tabel is te lezen
hoeveel begeleiders we hadden voor de verschillende vakgebieden.

Begeleiders 2016-2017

Taalontwikkeling

Gemiddeld over het hele
schooljaar

Totaal

12

10

Rekenen en wiskunde

2

2

Natuur en techniek

3

3

Maatschappij en samenleving

6

5

Kunstzinnige ontwikkeling

8

7

Sport en bewegen

3

1

Dagelijks leven

1

1

Algemeen begeleiders

7

6

Ondersteuning

5

4

Stagiairs

5

Damir, docent tekenen
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Terugkijken op bijzondere momenten


EHBO-diploma gehaald door een aantal leerlingen



Pizza-oven geopend in oktober:
Woensdag 12 oktober. Vandaag komt Kees van de Fietseria om aan
ons te leren hoe we de oven moeten gebruiken. Een half uurtje voordat
de pizza's erin gaan de oven aansteken? Nee, dat is veel te kort! De
oven moet zo warm worden dat je je hand er nauwelijks nog tegenaan
kunt houden, dus twee uur van te voren moet hij aan. Het hout wordt
gekliefd tot kleine spaanders, een paar aansteekblokjes erbij en het
vuurtje brandt. Daarna komen de grote blokken. Als het vuur groot
genoeg is, mag het naar achter in de oven. Nu telkens weer hout erbij
doen, zodat het goed heet wordt. Een leuk werkje
voor een stel enthousiaste jongens.
Dan het deeg, gisteren al gemaakt. Een bolletje
uitrollen tot een mooie dunne plak. Even de oven in, beleggen met
tomatensaus, mozarella en alle andere dingen die je lekker vindt. Veel
is er eigenlijk niet nodig om binnen twee minuten (ja, zo kort hoeft hij
er maar in, omdat de oven zo warm is - 400 graden - ) een
overheerlijke eigen pizza te kunnen eten. Iedereen geniet ervan en
iedereen doet mee. In het souterrain is een groepje oudere leerlingen
bezig met het maken van nog meer deeg, zodat straks ook de
bezoekers van de open middag een pizza kunnen eten. Zelf komen
ze natuurlijk ook een pizza beleggen. Fijn om de hele dag hiermee
bezig te zijn. Dit gaan we vaker doen! Iedere week is een beetje veel,
maar 1 x per maand moet mogelijk zijn.



Vluchtelingendag op maandag 16 januari: We nodigen een vluchteling uit om te
komen vertellen over zijn vlucht:
Het verhaal van de vluchteling: Waarom vluchtte hij/zij? Hoe is dat gegaan? Waarom naar
Nederland? Hoe is het om hier te zijn? Vluchteling uit Afghanistan via vluchtelingenwerk
Nederland. Eerst presentatie van Vluchtelingenwerk.
Daarna vertelde hij over zijn jeugd in Afghanistan En
waarom hij vluchtte: zijn vader was vermoord toen hij 9
was, daarna zijn broer. Toen is hij gevlucht omdat hij
bang was ook vermoord te worden. Hij was 18. Geld
gespaard, daarvan vlucht betaald met behulp van
mensensmokkelaars, bootje, klein hokje in
vrachtwagen. Vraag van Vluchtelingenwerk: Wat
denken jullie dat vluchtelingen nodig hebben? Liefde,
eten en een huis. Wat doet hij nu? Opleiding voor kok. Wat maak je het liefst klaar? Rijst
met rozijnen, een typisch Afghaans gerecht.



Techniektoernooi in Delft én in Arnhem.
Met vier groepen gingen we naar Delft voor de regionale techniekwedstrijd. We wonnen
twee prijzen: de eerste prijs met de racewagentjes. Ze konden 6 meter rijden in 3
seconden! En de creativiteitsprijs voor de graaiende arm: een door luchtdruk aangedreven
arm die zoveel mogelijk gewicht moest tillen. Omdat we deze prijzen kregen, mochten we
op 1 juni naar Arnhem. En ook daar namen we twee prijzen mee: nu kregen de
racewagentjes de creativiteitsprijs: een 9 voor uitvoering, originaliteit en samenwerking en
een 8 voor het posterverslag. De graaiende arm kreeg de tweede prijs. We konden 812
gram tillen en kregen een 9 voor uitvoering en samenwerking en een 8 voor de uitvoering
en een 7 voor het posterverslag. We hadden een heerlijke dag in het Openluchtmuseum.



Meegedaan aan Unicef kinderrechtenfestival: http://www.krff.nl/vrije-ruimte-moetnaar-goed-vraagt-moed/
Op 23 mei gingen we met 16 mensen naar de finale van het filmfestival in Leiden. We
mochten over de rode loper de bioscoop Trianon betreden. Daar zagen we 10 films waar
allerlei kinderrechten in verwerkt waren. Raphaël had bedacht om in badjas naar het
festival te gaan. Die kwamen goed van pas toen we op de terugweg in de fonteinen liepen
en allemaal kletsnat werden!



Parijsreis. Op maandag 29 mei vertrokken Marty, Tycho, Paula, Isabelle en Roos om
10:30 uur met de Thalys naar Parijs.
We zijn naar Montmartre gegaan, daar zaten we in
een appartementje, dichtbij de Sacré Coeur. Eerst
rondgelopen op Montmartre, dat stukje met al die
schilders. Dat was heel erg mooi, die schilders zijn
echt heel erg goed. Ze vragen steeds of ze je portret
mogen schilderen, maar dat was heel erg duur! Mooi
uitzicht vanaf Sacré Coeur, Souvenirs gekocht: een
zakhorloge voor Tycho. In de avond gingen we met
de metro naar de Eiffeltoren, daar namen we een
rondvaarboot over de Seine. De volgende dag ook met de metro naar de Arc de Triomphe,
een heel groot bouwwerk met allemaal namen erop. Lopen over de Champs Elysee tot de
Eiffeltoren. We gingen helemaal naar het topje. Daarna lopen naar Centre Pompidou
gelopen, maar dat ging verkeerd, Toen naar het graf van Napoleon in de Dome des
Invalides. Je kon op zijn graf kijken, het was heel groot voor zo’n klein mannetje. Daarna
lopen naar de tuinen van Rodin. De volgende dag nog even geshopt en toen naar het
station. Gespeeld op mijn ukelele, daarmee €2,95 en daarmee hebben we op het station in
Rotterdam een grote friet gekocht.



Mediamasters: Een hele week lang, de week van de mediawijsheid, dit spel
gespeeld.



Typediploma gehaald door een aantal leerlingen.



Verhalenschrijfster op bezoek gehad.
Monique is op bezoek, ze is verhalenschrijfster. Vertelt het verhaal van een koning die op
zoek is naar een opvolger en zich afvraagt wie een goede leider kan zijn. Graag komt ze
een keer naar school om hierover met kinderen te kletsen en om creatief aan de slag te
gaan om het verhaal verder af te maken.



Musical ‘Hospitaal Abnormaal’ opgevoerd in theater Merlijn.
In een echt theater, Rabarber in Den Haag, is de voorstelling. Geschminkt staan ze klaar
onder de toneellampen. Dokter Prikspuit, de hoofdpersoon, rent vanachter zijn drumstel –
hij zorgt ook voor de muzikale begeleiding- het toneel op om te zingen hoe gemeen hij is. Ik
wist dat hij goed kon zingen, maar dat hij zo zijn rol kon spelen, ingeleefd en uit de grond
van zijn hart, ongelooflijk!

Zo is met iedereen: de rollen zijn op
hun lijf geschreven. Of hebben ze
zich hun rol zo eigen gemaakt dat je
hen daarom zo ziet schitteren?
Harry en Barry, de beveiligers die
grappen maken met elkaar? De
verliefde verpleegster Roos? De
dokter alias ridder? Tante Thea in
haar rolstoel? De wachtende
patiënten op de banken van
Hospitaal Abnormaal? Knol, het
dichtende paard? De vioolspelende
rapper? De tuinman en de
fotograaf? Enthousiast samenspel
door een groep jongere en oudere kinderen die dit met elkaar doet. Ik ben ontroerd door de
kracht van hun spel, hun zingend enthousiasme, hun overtuigende dansen. Hier zie ik de
kracht van de school samengebald in één musical. Dank je wel Myriam!



Tweedehands verkoop DVR
Floris (15) en ik (Robin 15) zijn sinds kort bezig met het verkopen van 2e hands spullen voor
de school. Dus de oude spullen van school die niet gebruikt worden, verkopen wij via o.a.
marktplaats. Nu willen wij het een beetje uitbreiden: Wij willen oude spullen van ouders
leerlingen en docenten gaan aannemen, en binnenkort ook binnen de school verkopen. Dus
de vraag of iedereen zijn oude spullen in te leveren. Wij hebben een poster gemaakt met
info. Deze is bijgevoegd, en hangt vanaf woensdag in de school. Wij gaan ook z.s.m. een
overzicht maken van de spullen die te koop staan. Voor alle vragen kun je mailen naar
verkoop@devrijeruimte.org



Verhuur DVR:
Hallo allemaal,
De verkoop loopt nu aardig dus wij (Robin en Floris) zijn, naast verkoop 2 e hands spullen,
aan project 2 begonnen: we gaan proberen het gebouw vaker en efficiënter te verhuren met
als doel inkomsten voor de school. Er is 1 ding dat we nodig hebben: mensen die, als het
verhuurd wordt, aanwezig willen zijn op school. Het gebouw moet namelijk geopend en
gesloten worden, en “beheerd” worden tijdens de verhuur. Dus de vraag aan ouders en
begeleiders/docenten: Wie staat er voor open af en toe aanwezig te zijn bij verhuur van het
gebouw? Dit houdt in:
 Je komt in een “pool”, als er dan mogelijke huurders zijn wordt daarin gevraagd wie er
kan.
 Je opent en sluit het gebouw.
 Bent terwijl de huurder er is ook in het pand aanwezig.
 Indien de huurder aangegeven heeft koffie en thee van school te willen gebruiken zet je
dit klaar.
 Uiteraard geld dit voor de 50 uur ouderparticipatie.
Heel graag horen wij het van mensen als ze dit willen doen. Zodra we een beeld hebben
van hoeveel mensen dit willen doen gaan wij het verhuren in gang zetten en volgt voor de
“pool” verdere info.
Mvg, Robin en Floris.

Dit jaar zijn we naar een aantal mooie voorstelling geweest en hebben we musea bezocht:
 Het boekenbeestfeest, een speurtocht door het Kinderboekenmuseum met de
jongste leerlingen.
 Wat voelt een beeld in het museum beelden aan zee, ook met de jongste leerlingen.
 Dit lees ik, in het kinderboekenmuseum, voor de bovenbouw van de basisschool.
 De Grieken, een theaterstuk met levensgrote poppen in theater de Nieuwe Regentes,
ook voor de bovenbouw.
 Boek uit je hoofd, voor de middenbouw, een interactief verhaal, in theater de Nieuwe
Regentes.
 De kindertijd van opa en oma - De jaren 50 in Nederland
 Stripmuseum Rotterdam

Theatervoorstelling ‘De Grieken’, met levensgrote poppen. De leerlingen vonden het prachtig!

5.

Toelichting bij het financieel jaarverslag 2016-2017 en begroting 2017-2018

Financieel jaarverslag DVR 2016 – 2017
Toelichting bij de getoonde varianten
Tot en met 2015 werd de begroting per kalenderjaar gemaakt en is er per kalenderjaar
gerapporteerd. Vanaf schooljaar 2016 – 2017 is De Vrije Ruimte overgestapt op een begroting
en verantwoording per schooljaar. Dit sluit beter aan bij de bedrijfsvoering. Plannen en
ambities worden voor elk schooljaar gemaakt, dit betekent dat het beeld van een schooljaar
voor aanvang van de zomervakantie voldoende duidelijk is om een begroting op te stellen. Tot
en met 2015 werd de begroting rond december opgesteld, terwijl het nog erg onzeker was hoe
het er vanaf augustus uit zo komen te zien.
Voor de afrekening is ervoor gekozen om meerdere overzichten naast elkaar te tonen. De
begroting van 2016 is gemaakt in december 2015. Er is geen jaarverslag over kalenderjaar
2016 gemaakt. Daarom is de realisatie van 2016 hier getoond naast de begroting van 2016.
Er is geen officiële begroting voor het schooljaar 2016 – 2017 gemaakt. De begroting 2016 –
2017 die hier is getoond, is begin 2017 opgesteld. Het betreft de realisatie van augustus 2016
– december 2016 en de inschatting voor de maanden januari 2017 – juli 2017. Deze heeft
geen officiële status en is niet goedgekeurd in schoolkring en bestuurskring, maar is
noodzakelijk voor het overzicht, zodat de realisatie van schooljaar 2016 – 2017 tegen een
begroting aangehouden kunnen worden. De begroting van schooljaar 2017 – 2018 is door
schoolkring en bestuurskring geaccordeerd vòòr de zomervakantie van 2017.

Toelichting bij de afrekening van 2016 en schooljaar 2016 – 2017
De inkomsten van 2016 zijn achtergebleven bij de begroting. Dit is volledig te wijten aan de
terugloop in het aantal leerlingen na afloop van schooljaar 2015 – 2016. In de periode januari
2017 – juli 2017 is dit weer bijgetrokken, zodat de inkomsten over schooljaar 2016 – 2017 op
het niveau zijn uitgekomen dat oorspronkelijk voor kalenderjaar 2016 was begroot.
Omdat de uitgaven ook zijn beperkt, is er geen verlies gemaakt. De periode januari 2017 – juli
2017 is er een positief resultaat behaald, zodat het resultaat over het schooljaar 2016 – 2017
op EUR 39.394 is uitgekomen.
De uitgaven voor begeleiders en vakdocenten zijn binnen begroting gebleven. De huur en de
servicekosten (gas, water, elektriciteit) zijn gerealiseerd conform begroting. In de post
‘onderhoud gebouw’ zit een afbetaling van enkele werkzaamheden, waaronder de
brandmeldinstallatie. Deze liep tot januari 2017.
Schoolmateriaal bleek te ruim begroot. Dit was gebaseerd op de extra uitgaven voor
schoolmateriaal van september 2015, toen we ruim boven begroting uit kwamen. De posten

‘persoonlijk budget leerlingen’ en ‘catering’ vallen lager uit dan begroot omdat het aantal
leerlingen lager was uitgevallen.
Kantoorkosten, promotie en algemene kosten zijn in lijn met begroting gebleven.

Toelichting bij de begroting voor schooljaar 2017 – 2018
In de begroting voor 2017 – 2018 is een groei naar 80 leerlingen voorzien. Hiermee wordt een
groei in de inkomsten van 12% verwacht.
In de kosten is een groei van 18% voorzien. Dit zit voor het grootste deel bij het personeel.
Hierdoor is er meer ruimte voor begeleiders en extra vakdocenten. De huisvestingskosten
zullen iets lager uitvallen, ondanks een kleine stijging van de huur. Dit komt omdat de
afbetaling van onderhoud aan het pand nu is afgerond en er nog slechts klein onderhoud zal
worden gedaan.
Met de groei van het aantal leerlingen worden er meer bedrijfskosten verwacht. Hierin zit ook
het lustrumfeest, in september wordt het 10-jarig bestaan van DVR gevierd.
De kantoorkosten, kosten voor promotie en algemene kosten zijn in lijn met vorig schooljaar
met één uitzondering. In het budget voor opleiding is extra geld gereserveerd. Hiervan gaat in
augustus een delegatie van DVR naar de EUDEC (European Democratic Education
Community) in Parijs gaan, een organisatie van democratische scholen in Europa.
Met deze begroting wordt een positief resultaat van EUR 32.602 verwacht over schooljaar
2017 – 2018.

Toelichting op de balans
De Vrije Ruimte begon 2016 met een negatief eigen vermogen van EUR 7.987,06. Vanwege
vooruit ontvangen ouderbijdragen en de ontvangen subsidie voor de voortuin stond er
voldoende geld op de rekeningen.
Met het negatieve resultaat van 2016 was het eigen vermogen verder gedaald tot EUR
10.854,90 negatief. Inmiddels was er een flinke subsidie ontvangen van stichting Lobo voor
Living Values Education, waardoor de liquiditeit niet in gevaar is gekomen vanwege het
negatieve eigen vermogen.
In de maanden januari 2017 – juli 2017 is er een positief resultaat behaald, waardoor het eigen
vermogen is gegroeid tot EUR 26.412,43. Er staat nog een bedrag met ontvangen subsidies
op de balans, dit is grotendeels het bedrag van stichting Lobo voor living Values Education.
Dit kan worden gebruikt voor het Living Values symposium tijdens het lustrum in september
2017.

Afrekening 2016-2017

Begrot ing

Afrekening

Begrot ing

Afrekening

Begrot ing

2016

2016

2016 / 2017

2016 / 2017

2017 / 2018

Inkomsten
ouderbijdragen (incl wendagen nieuwe leerlingen)
bijdrage catering
Opbrengsten leerwinkel
Overige opbrengsten (crazy butler, f ilos. café, gif ten , etc.)
Verhuur ruimtes
Totaal omzet

196.500
20.000
8.000
4.250
3.000
231.750

182.804
18.025
5.235
2.620
995
209.678

185.834
18.250
5.195
5.031
1.945
216.255

209.430
19.375
3.245
9.737
1.508
243.294

239.200
23.000
3.800
3.500
1.750
271.250

Personeel
Vaste begeleiders
Vakdocenten
subtotaal personeel

37.500
49.640
87.140

52.728
32.077
84.805

54.648
29.505
84.153

57.778
24.918
82.696

72.000
34.000
106.000

Huisvest ing
Huur gebouw
Service (gas, water, stroom)
Onderhoud gebouw
Tuin
Gemeentebelast ingen
Schoonmaakkosten
subtotaal huisvest ing

49.081
14.520
16.000
500
800
0
80.901

49.083
12.790
15.410
389
930
0
78.602

52.978
14.520
9.398
485
900
0
78.280

52.978
14.520
9.064
237
3.637
0
80.436

56.171
14.520
3.600
600
1.000
0
75.891

Bedrijfskosten
Schoolmateriaal
Act iviteiten en projecten
persoonlijk budget leerlingen
Catering
Overig
subtotaal bedrijfskosten

13.500
5.500
2.400
22.500
1.500
45.400

8.714
3.136
2.614
23.020
1.252
38.736

7.753
2.480
3.356
23.916
1.703
39.207

6.388
6.286
2.229
21.336
1.367
37.607

9.050
5.950
3.668
24.250
1.800
44.718

Kantoorkosten
Kantoorbenodigdheden
Abonnementen/vakliteratuur
Internetaansluit ing
ICT (webhost ing, etc.)
Kopieerkosten
subtotaal kantoorkosten

1.100
1.200
1.400
240
750
4.690

596
508
1.822
206
653
3.785

843
540
1.788
261
553
3.985

582
465
1.795
1.096
741
4.679

1.200
600
1.800
1.140
600
5.340

Promot ie
PR materiaal
subtotaal promot ie

1.000
1.000

326
326

676
676

334
334

950
950

Algemene kosten
Administrat ie
Opleidingen
Overige algemene kosten
subtotaal algemeen

3.070
2.500
1.200
6.770

2.745
2.561
808
6.114

182
64
740
986

2.750
914
203
3.866

2.950
2.000
300
5.250

Afschrijvingen

1.000

177

177

177

500

226.901
231.750
4.849

212.546
209.678
-2.868

207.465
216.255
8.790

209.795
243.294
33.500

238.649
271.250
32.602

Kosten

Totaal Kosten
Totaal Inkomsten
Resultaat

Balans per 01 – 01 – 2016
act iva

passiva

Materiële vaste act iva
Debiteuren
Vooruitbetaalde kosten
Nog te ontvangen
Bankrekening
Spaarrekening

414,35
7.113,71
5.076,50
1.013,13
10.156,13
5.879,25

Crediteuren
Vooruit ontvangen ouderbijdragen
Vooruit ontvangen subsidie
Overige te betalen posten

6.038,40
21.750,00
3.000,00
6.851,73

Eigen vermogen

-7.987,06

Som

29.653,07

Som

29.653,07

Balans per 01 – 01 – 2017
act iva

passiva

Materiële vaste act iva
Debiteuren
Vooruitbetaalde kosten
Nog te ontvangen
Bankrekening
Spaarrekening

971,34
10.924,78
5.659,83
492,50
7.017,10
21.879,25

Crediteuren
Vooruit ontvangen ouderbijdragen
Vooruit ontvangen subsidie
Overige te betalen posten

Som

46.944,80

Som

Eigen vermogen

4.221,12
22.200,00
26.202,73
5.175,85
-10.854,90
46.944,80

Balans per 01 – 08 – 2017
act iva

passiva

Materiële vaste act iva
Debiteuren
Vooruitbetaalde kosten
Nog te ontvangen
Bankrekening
Spaarrekening

1.446,87
9.829,06
201,32
0,00
26.173,69
27.879,25

Crediteuren
Vooruit ontvangen ouderbijdragen
Vooruit ontvangen subsidie
Overige te betalen posten

0,00
4.200,00
29.158,18
5.759,58

Eigen vermogen

26.412,43

Som

65.530,19

Som

65.530,19

