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Voorwoord
Verwondering, nieuwsgierigheid en vandaaruit leren, zó leren dat het bij jou past, dat is waar alle
vrijwilligers van De Vrije Ruimte zich voor onze schoolgaande kinderen dit jaar weer voor inzetten.
Vrijwilligers maken onze school mogelijk: het kernteam van begeleiders, de docenten, alle mensen die
activiteiten in de school en erom heen organiseren én heel veel ouders. Een mooi voorbeeld van het
werk van begeleiders, leerlingen en hun ouders is dit jaarverslag waarin u een compleet overzicht krijgt
van het afgelopen schooljaar. Voor De Vrije Ruimte een bewogen jaar!
Als bestuur kijken wij terug op een drukke en bewogen periode waarin veel verschillende onderwerpen
gelijktijdig speelden. Het jaar waarin we 10 jaar bestaan en plannen maken voor de toekomst. We
willen verder met De Vrije Ruimte!
De werkgroep beleidsplan schreef ‘De Vrije Ruimte Toekomstvast! Beleidsplan 2018-2023’. De
aanbevelingen, conclusies en de acties die hieruit voortvloeien zullen volgend schooljaar, 2018-2019,
worden uitgewerkt en uitgevoerd, zodat De Vrije Ruimte een toekomstbestendige school blijft.
Het bestuur streeft naar ruimere financiële middelen en zoekt naar wegen om bekostiging van vaste
begeleiders en de school als geheel mogelijk te maken. De drie doelstellingen: hoge kwaliteit van
onderwijs bieden, groei van het aantal kinderen en het verbeteren van de financiële situatie, konden
alleen behaald worden doordat enthousiaste ouders, begeleiders en andere vrijwilligers, hun
schouders hieronder hebben gezet. Zij hebben forse inspanningen geleverd. Communicatie is daarbij
het sleutelwoord. Ook heeft de zoektocht naar andere huisvesting de aandacht gehad.
In dit jaarverslag lees je over de activiteiten voor en door de kinderen, hun verhalen, resultaten, Living
Values, wat het betekent om alle besluiten met consent te nemen en nog veel meer zoals toelichting
op de financiën en de begroting voor volgend schooljaar.

Veel leesplezier,
Namens het bestuur,
Hans Herlaar
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1. Onze waarden in de praktijk
De basiswaarden
Onze basiswaarden zijn veiligheid, diversiteit, verwondering, zelfvertrouwen, passie en vrijheid.
Ze vormen het uitgangspunt voor ons dagelijks handelen. Een inspirerend voorbeeld waarin we
de basiswaarden kunnen terugvinden is de portrettengalerij die elk jaar in oktober wordt
gemaakt en het hele schooljaar te bewonderen is in het souterrain.
Het is inmiddels een traditie op De Vrije Ruimte: aan het begin van het schooljaar nadenken
over wie je bent, waar je blij van wordt en waar je goed in bent. En ook: hoe je jezelf wilt laten
zien aan de wereld om je heen. Het is een hele uitdaging, zeker als je nieuw op school bent en
voor het eerst op deze manier over jezelf gaat nadenken in plaats van het scheikundeboek open
te slaan op de eerste pagina. Het klimaat op De Vrije Ruimte maakt het mogelijk dat elk kind
zichzelf durft te zijn, zich geaccepteerd en gewaardeerd voelt.
Het resultaat is ook dit jaar bijzonder. De portretten laten zien dat iedereen een eigen plek heeft,
hier en nu in de veilige omgeving van de school, maar tegelijkertijd nemen ze je mee naar de
toekomst en maken ze je nieuwsgierig. Hoe gaan deze kinderen zich verder ontwikkelen?
Welke keuzes maken ze straks als ze langzaam maar zeker hun plek in de maatschappij gaan
innemen? Op De Vrije Ruimte ondersteunen we de leerlingen en krijgen ze alle vrijheid en
ruimte om zichzelf te zijn, om zich te verwonderen, om hun zelfvertrouwen op te bouwen en om
hun passie te vinden.
Vanwege de nieuwe privacy wetgeving niet meer deze bijzondere foto’s in het jaarverslag maar
alleen nog te bewonderen aan de muur in het souterrain op school.

Living Values in Education
Living Values in Education is waardenonderwijs voor kinderen en jongeren van 3 tot en met 18 jaar,
gebaseerd op het Verdrag van de Rechten van het Kind, en gesteund door UNICEF en UNESCO. Er
zijn twaalf universele waarden benoemd: vrede, respect, liefde, verantwoordelijkheid, eerlijkheid,
samenwerking, geluk, verdraagzaamheid, eenvoud, bescheidenheid, vrijheid en verbondenheid. Op
De Vrije Ruimte komt elk van deze waarden aan bod tijdens een periode van 7 of 8 weken. We
werken met een meerjarig programma van 2,5 jaar, waarna de cyclus opnieuw start.
In 2017 is aandacht besteed aan vrijheid, verdraagzaamheid, vertrouwen, verbondenheid, eenvoud.
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21 september 2017 Een symposium organiseren en samen een boek schrijven, dat deden we als
laatste van het geld dat we in 2015 kregen van de LOBO (Landelijke Oudervereniging Bijzonder Onderwijs), nu
Ouders & Onderwijs. De dag zelf begon met muziek: bij binnenkomst een strijktrio en toen iedereen eenmaal
in de zaal zat dit lied door dagvoorzitter Joki Beerendonk, begeleid door viool en keyboard:
Als rennen geen zin meer heeft
Dan zal ik naast je staan
Ben je nooit alleen
Als het voor vluchten te laat is
En de goden vallen aan
Als het uur van de strijd is gekomen
En als je alles wordt afgenomen
Dan kom ik en vecht met je mee
Stil zal ik zijn
Stil en onzichtbaar
Als de zon in de wolken
Die ieder moment weer verschijnt
Stil zal ik zijn
Maar als je me nodig hebt
Zal ik er altijd zijn
Als je wereld om ver valt
Dan rapen we haar op
En dan help ik je net zolang bouwen
Tot je klaar bent en vol van vertrouwen
Tot dan ga ik echt nergens heen
Stil zal ik zijn
Stil en onzichtbaar
Als de wind die gaat liggen
Totdat je je vleugels weer spreidt
Stil zal ik zijn
Maar als je me nodig hebt
Zal ik er altijd
Voor je zijn
Als je roeit en je zoekt en je kijkt
Als er nergens een uitweg verschijnt
Als de golven zo hoog zijn
Dat het land in de verte
In het kolkende water verdwijnt
En het licht van de zon en de maan
Dreigt voor eeuwig ten onder te gaan
Voel je geen grond meer onder je voeten
Pak dan mijn hand
En ik zorg dat je stevig zult staan
Als rennen geen zin meer heeft
Zal ik naast je
Staan
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Een heel mooi begin van wat een prachtige dag zou worden. Oud-wethouder van onderwijs van Den Haag,
Ingrid van Engelshoven nam het boek 'De kracht van vrede' in ontvangst, terwijl ze deze woorden hoorde:
‘De kracht van vrede, de reden waarom we dit symposium organiseren. Vrede, de eerste waarde van Living
Values -waar Marlies Ludding straks meer over zal vertellen-, en met die waarden werken op school. Vrede
als basis van omgaan met elkaar. (Een anti-pest-programma heb je dan niet meer nodig). Een groot boek
is het geworden. Een krachtig boek. Een prachtig boek met mooie foto’s, tekeningen en teksten. Een
inspiratieboek, met bijdragen van veel verschillende mensen: leerlingen, ouders en begeleiders van De
Vrije Ruimte en mensen die vanuit hun professie schreven over vrede. We stelden vijf vragen en kregen
hierop verrassende en inspirerende antwoorden. We zochten uitspraken van wijzen en kregen gedichten
van kinderen. Een daarvan wil ik voorlezen, van Isabelle:
Vrede zie ik in de lucht/ In de langsdrijvende wolken/ Vrede hoor ik in een zucht/ Een opgeluchte
ademstoot/ Vrede voel ik in de wind/ Als die langs mijn haren vliegt/ Vrede proef ik in pepermint/ Vooral in
mint, niet echt in peper/ Vrede ruik ik in een roos/ De zoete, zachte rozengeur
Ook kun je lezen in dit boek wat jouw bijdrage is aan vrede, wat je doet als je ruzie hebt en bij welke muziek
je vrede ervaart. Er is ruimte vrijgelaten om na te denken en op te schrijven wat vrede voor jou, lezer,
betekent. Gedachtenwolkjes, waarin eigen antwoord op kunt schrijven. Samenleven in vrede, begint bij het
begin, als je nog heel klein bent, thuis, als je net naar school gaat, als je opgroeit. Daarom vinden wij het
belangrijk dat onderwijs aandacht heeft voor vrede: het op een goede, prettige en veilige manier omgaan
met elkaar, zodat ieder zich in vrijheid kan ontwikkelen. Want, vrede en vrijheid hebben dezelfde oorsprong:
‘een rechtstoestand van zekerheid’, pas als die ‘toestand’ er is, kunnen mensen, ook heel jonge mensen,
zich ontwikkelen.’
Marlies Ludding vertelde over Living Values, Wim van Nispen over Unesco-projecten op scholen, Claudia
Hopman over hoe je vrede in je zelf kunt vinden als het leven zwaar is en je toch door moet gaan. Pauze
met heerlijke broodjes, buiten in de zon. Daarna twee rondes met 2 x 4 verschillende workshops, waarin je
kon dansen bij 'de kracht van conflict', een Loesje kon schrijven, kon proeven aan een socratisch gesprek
en aan 'theatre of the oppressed': een theatervorm waarin je een beginnend conflict ombuigt door een
ander de rol te laten spelen. Fascinerend! Je kon luisteren naar conflictbemiddeling ver weg en dichtbij,
mediteren, vredesklanken maken, tekenen voor de vrede. Iedereen kwam enthousiast uit de workshops,
die volgens sommigen nog wel wat langer hadden mogen duren. Tijd voor het slot van Joki Beerendonk,
waarin ze de dag samenvatte in een prachtig lied. Een borrel nog, waarbij de leerlingen serveerden en je
weer muziek kon horen. Dat was ook de kracht van deze dag: dat we het samen deden: begeleiders,
leerlingen, ouders, workshopgevers, inleiders, deelnemers: ieder had zijn eigen rol en zorgde er zo voor
dat de dag een succes werd. Bedankt!
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UNESCO
De Vrije Ruimte heeft in september 2015 de status van UNESCO school gekregen. Na
twee jaar veel tijd en energie te steken in de organisatie rondom het UNESCO school
zijn, hebben we besloten om de officiële status los te laten.
De thema’s zijn ‘Vrede en mensenrechten’, ‘Intercultureel leren’, ‘Wereldburgerschap’
en ‘Duurzaamheid’ sluiten nog steeds naadloos aan bij onze basiswaarden en de
waarden van Living Values in Education, zodat de activiteiten gewoon doorgaan.
De UNESCO-thema’s en onze basiswaarden in het onderwijs komen zo sterk overeen
dat het meer voelt als een manier van onderwijs vormgeven dan projecten doen waar
de thema’s aan bod komen. Internationale verbondenheid wordt daardoor makkelijker
ervaren in het netwerk van Democratische Scholen wereldwijd.
Uitwisseling met andere democratische scholen is minder lastig te realiseren, gaat vaak
als vanzelf, vaak zijn het ook scholen die georganiseerd zijn met sociocratische
besluitvorming

Movies that matter

Vertrouwen
Soms wil je dat leerlingen hun mond houden, bijvoorbeeld tijdens de maandagkring, als
iemand iets wil vertellen. Maar het gebeurt ook dat jij, als begeleider, beter even stil
kunt zijn. Dat je je neiging onderdrukt om in te grijpen. De leerling kan het zelf!
Misschien duurt het even en moet je geduld betrachten. Geduldig zijn, je mond houden,
het loont. De leerling is aan het nadenken, heeft tijd nodig om te formuleren, het juiste
woord te vinden. Je zou de woorden uit zijn mond willen trekken, maar zo werkt het
niet. Dan heb jij het gedaan. En wat je wil is juist dat de leerling het doet. Dat hij de
ervaring heeft dat hij het kan, zelfstandig, met jou erbij voor de support.
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Sociocratische besluitvorming in de praktijk
Alle leerlingen, begeleiders én ouders hebben een stem. Iedereen wordt betrokken bij
besluiten over de school. Dit bevordert niet alleen het zelf nadenken over diverse
onderwerpen, maar ook de saamhorigheid. We besturen de school samen!
Sociocratie is een bestuursvorm die uitgaat van gelijkwaardigheid van individuen. Die
gelijkwaardigheid komt tot uiting in het consentbeginsel: een besluit kan alleen genomen
worden wanneer niemand van de aanwezigen een overwegend beargumenteerd bezwaar
heeft tegen het nemen van dat besluit. De school wordt bestuurd door leerlingen, begeleiders
en ouders samen.
Samen zijn we verantwoordelijk voor de kwaliteit van leven en leren op De Vrije Ruimte. In
een sociocratische bestuursvorm is de organisatie opgebouwd uit kringen: groepen die ieder
een eigen doel, beslissingsgebied en verantwoordelijkheid hebben. Zo kunnen er naar
behoefte van de groep steeds nieuwe kringen ontstaan. Vaste kringen zijn de
maandagochtendkringen, de leerlingenkring, de begeleiderskring, de ondersteunerskring, de
ouderkring, de schoolkring en de bestuurskring. Als de kringen te groot worden om effectief te
kunnen vergaderen, is de kring zelf verantwoordelijk om te zorgen voor een werkbare situatie,
bijvoorbeeld door het oprichten van een hulpkring (bijvoorbeeld de tuinkring, de feestkring, de
kampkring, de kaskring…).
In deze kringen wordt consequent sociocratische besluitvorming toegepast in drie stappen:
beeldvorming, meningsvorming, besluitvorming.
Er zijn vijf maandagkringen:
1.
2.
3.
4.
5.

Kleuters (4 tot 6 jaar; instroom vanaf 3,5 jaar),
onderbouw PO (6 tot 8 jaar),
bovenbouw PO (9 tot 12 jaar),
onderbouw VO (12 tot 15) en
bovenbouw VO (15+).

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.
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Besluiten die in 2017-2018 genomen zijn door de schoolkring:
Aannamebeleid:
Na de herfstvakantie kan er per maandagkring maximaal 1 leerling per periode instromen. Uitzonderingen
worden besproken in de desbetreffende maandagkring en gaan daarna ter goedkeuring naar de leerlingenkring
en begeleiderskring.
Motivatiebrief bij aanname: Vanaf periode 3 gaan alle maandagkringen, behalve 15+-kring, starten met
motivatiebrieven voor kinderen die hebben aangegeven een kijkdag te willen. Op basis van de motivatiebrief
wordt 1 kijkdagleerling uitgenodigd. Op maandag 4 december krijgen maandagkringen de kans om zelf
aanvullende vragen te stellen in de motivatiebrief. Woensdag 6 december worden de motivatiebrieven
opgestuurd naar de kinderen die hebben aangegeven een kijkdag te willen. De 15+-kring werkt in periode 3
criteria uit op grond waarvan ze iemand uitnodigen voor een kijkdag. Evaluatie in periode 5 in alle kringen. De
ingevulde motivatiebrief wordt gelezen door de maandagkringbegeleider en doorgestuurd naar alle mentoren.
Uit de motivatiebrief wordt in de maandagkring het stukje gedeeld over “stel je voor aan je leeftijdgenoten” en
het antwoord op de vragen die in de maandagkringen zijn gesteld.
DVR streeft naar 90 leerlingen per 1 maart 2019. Daarvoor is nodig om 2 leerlingen per periode per
maandagkring aan te nemen, inclusief in de periode na de zomervakantie. Om dit doel te halen gaan
maandagkringbegeleiders actief mensen bellen die op de lijst van geïnteresseerden staan. In november 2018:
evaluatie. Uitzonderingen voor aanname worden besproken in de leerlingenkring.
De schoolkring gaat akkoord met:
-Het feit dat DVR in het schooljaar 2018-2019 met 90 leerlingen in dit pand zit. H
-Het feit dat het bestuur doorgaat met onderhandelingen met gemeente om tegen zo laag mogelijk bedrag dit
pand te blijven huren.
-Het feit dat het bestuur probeert clausule in te bouwen dat we eerder uit dit gebouw kunnen wanneer we nieuw
pand hebben gevonden.
Verhoging ouderbijdrage:
Schoolkring geeft consent aan het voorstel van de ouderkring over de verhoging van de ouderbijdrage met de
aanvulling dat de schoolkring een taakomschrijving geeft voor de werkgroep beleidsplan en gericht mensen
uitnodigt om deel te nemen aan deze werkgroep beleidsplan. Het beleidsplan ‘De Vrije Ruimte toekomstvast’
is toegevoegd als bijlage.
Om volgend jaar te kunnen blijven draaien en de kernteamleden €1000 (voor 4 dagen) en €750 (voor 3 dagen)
te kunnen bieden is, naast de groei van het aantal leerlingen, nodig dat de ouderbijdrage verhoogd wordt tot
€350 per maand en €300 voor het 2e kind per 1-8-2018. De verhoging geldt voor het hele schooljaar. Een derde
kind betaalt €175.
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Kernteam
Vanuit de onduidelijkheid over de kaders van het kernteam en de behoefte de schoolkring ook werkelijk het
hart van de school te laten zijn, doet het kernteam het volgende voorstel:
• Het kernteam heft zichzelf op.
• De schoolkring komt, als hart van de school, tweewekelijks bijeen.
• Voormalig kernteamleden krijgen 750 of 1000 euro per maand omdat ze respectievelijk 3 of 4
dagen werken. De afspraak met het bestuur, d.d. 11 april 2018 blijft bestaan; dat daaraan niet
meer dan €7000 aan vergoedingen wordt besteed.
• De dagelijkse leiding wordt door deze begeleiders ingevuld en gewaarborgd. Hiervoor hebben ze,
zo aanwezig en mogelijk, iedere dag van 15.30 tot 16.00 werkvloeroverleg en op woensdag
intervisielunch.
• Studiedagen blijven bestaan. Zij vormen de mogelijkheid tot extra overleg over dagelijkse leiding
en gang van zaken. Daarnaast bieden ze andere werkgroepen of hulpkringen de mogelijkheid
bijeen te komen.
• Na een half jaar, woensdag 9 januari 2019, wordt geëvalueerd of deze vorm werkt in de praktijk.
Suzanne (leerkracht), Suzanne (administratie) komen werken bij DVR. Ieder krijgt €500 per maand
van de €7000 die beschikbaar is voor de vaste begeleiders. Het geld dat voor begeleiders
beschikbaar is gaat naar de schoolkring.
•
•
•
•
•

Rolschaatsen in het souterrain: Je mag op vrijdag rolschaatsen in het souterrain. Degene die het
souterrain beheerd mag zeggen dat het niet meer mag als hij vindt dat het niet meer gaat.
Rustruimte: Rustruimte wordt stilteruimte: je mag er niet meer praten en muziek luisteren, behalve
met oortjes in.
Eigen tuintje in voortuin: Het voorstel ‘Iedereen die wil mag een eigen tuintje in de voortuin’ gaat naar
de tuinkring.
Unescoschool: DVR stopt met Unesco-school zijn
Vertegenwoordiging vanuit de leerlingenkring: mag er naast een voorzitter en afgevaardigde nog een
3e leerling bij? De schoolkring accepteert een derde leerling aan tafel.

De drie speerpunten van de Bestuurskring zijn groei, financiën en kwaliteit. De kring is tien
keer bijeen geweest. Belangrijk aandachtspunt was de groei van het aantal leerlingen om De
Vrije Ruimte financieel gezond te houden. En daar is een begin mee gemaakt: uit de cijfers die
even verderop volgen, blijkt dat er eind 2017 meer leerlingen stonden ingeschreven dan het
voorgaande jaar. Daarnaast blijft het gesprek gaande over het werven van sponsors en de
mogelijkheden om subsidie van de overheid te vragen of aan te haken bij een bestaand regulier
bestuur.
Tussen de kringen is er onderling een relatie (linking-pin). In elke kring zit iemand van een
andere kring, zodat onderlinge relaties gewaarborgd zijn en besluitvorming op de juiste plek
plaatsvindt.

14

‘Iedereen geeft consent’
Deze zin is misschien wel de kern van de sociocratische besluitvorming. Ook in de verslagen
van de bemiddelingskring, waar juist een conflict of verschil van mening aanleiding is voor het
gesprek, zie je hem elke keer terug. In de bemiddelingskring wordt actief gezocht naar
oplossingen. De gesprekken zijn sterk gestructureerd, zodat het proces voor de leerlingen
transparant en veilig is: het begint met een rondje beeldvorming (wat is er gebeurd volgens de
indiener, de ingediende en andere betrokkenen), vervolgens een rondje meningsvorming (wat
kunnen we doen om te zorgen dat dit niet meer gebeurt?) en tenslotte een rondje
besluitvorming. De verslagen op Coachi geven een boeiend beeld van joe goed sociocratische
besluitvorming met kinderen werkt, ook als het moeilijker wordt. Niet alleen wordt het actuele
probleem opgelost, maar de kinderen leren tegelijkertijd hoe je een conflict vreedzaam en in
onderling overleg kan oplossen, zonder dat er mensen beschadigd worden.

Aanwezigheid:
Tussen 14.30 en 15.15 gaat iedereen naar huis. Alleen als je les hebt, mag je tot 16.00 uur blijven en dan ga
je door de zijdeur naar buiten. Op woensdag gaat iedereen naar huis tussen 12.00 en 12.30. Alleen als je les
hebt mag je tot 13.00 blijven. Dit gaat in vanaf januari 2018.
Toestemming om van het schoolterrein af te gaan schaffen af. Leerlingen kunnen met toestemming van een
van de mentoren van het schoolterrein af.
Iedereen mag 1 week vakantie opnemen buiten de reguliere schoolvakanties.
Minimaal 6 weken van te voren moet aan de mentor toestemming gevraagd worden om te checken of er in die
week geen belangrijke activiteiten zijn gepland voor deze leerling. Dit besluit gaat in het schooljaar 2018-2019
in.
Boekenborg
Borg voor boeken-aanschaf middelbare scholieren: VO-leerlingen betalen aan het begin van het schooljaar €
200,00 borg voor het gebruik van boeken. Vakdocenten houden bij wie welk boek in bruikleen krijgt.
Vakdocenten sturen een mail naar mentoren@devrijeruimte.org als ze iemand een boek meegeven of als een
boek eerder wordt teruggegeven. Mentoren houden bij welke boeken hun mentorkinderen gebruiken en
teruggegeven en controleren aan het eind van het jaar of alle geleende boeken zijn ingeleverd. Zijn alle boeken
ingeleverd, dan krijgt de leerling de hele borg terug. Voor ieder niet ingeleverd boek wordt er een boete
gerekend van de nieuwwaarde van het boek. Werkboeken krijgen kinderen van school. De eerste periode dat
een leerling een nieuw vak volgt, werkt hij in apart een schriftje. Gaat de leerling door met het vak, dan mag hij
het werkboek houden. We maken een inventarisatie van alle boeken in de zomervakantie. In het schooljaar
2018-2019 gaat dit voorstel in.
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2. De Leerling Centraal
Natuurlijk Leren
De Vrije Ruimte is een school voor natuurlijk leren en speelt in op het feit dat leren veel gemakkelijker gaat
als je het uit eigen interesse en motivatie doet. De gedachte dat iedereen de architect is van zijn of haar eigen
leerproces, komt voort uit het constructivisme. Het uitgangspunt is wat een leerling kan, niet wat het (nog) niet
kan.
De Vrije Ruimte slaat een brug tussen de interesses en het niveau van de leerling aan de ene kant, en de
kennis en vaardigheden die verplicht zijn vanuit de kerndoelen van het basisonderwijs aan de andere kant.
Vervolgens gaat de leerling aan het werk en zorgt de leraar voor instructie en begeleiding.
Niet de methodes zijn leidend, maar de interesses, het niveau en de keuzes van de leerling. De leerlingen
werken in of buiten lesverband aan betekenisvolle en concrete opdrachten (prestaties).

•
•
•

Basisprincipes van natuurlijk (nieuw, conceptueel) leren
Meerdere soorten intelligenties aanspreken, niet alleen de cognitieve.
Differentiatie als uitgangspunt.
Leerlingen worden uitgedaagd om actief te leren in de maatschappij, buiten de school.
Het onderwijs op De Vrije Ruimte is daarmee anders dan op een reguliere school, waar de leerlingen in
klasverband van lesuur naar lesuur gaan. In ons gebouw aan de Stadhouderslaan komen de kinderen
tussen acht en negen uur ’s ochtends binnen om vanuit hun innerlijke motivatie op ontdekkingstocht te
gaan in een rijke omgeving, en uitdagingen aan te gaan, of om juist de stilte op te zoeken en in alle rust
na te denken, het hoofd leeg te maken en even niets te doen.
Het onderwijs op De Vrije Ruimte is vraag- en aanbodgestuurd. De leerling is verantwoordelijk voor zijn
eigen onderwijs, en het aanbod wordt afgestemd op het niveau, de interesses en de motivatie van de
individuele leerling. Elke leerling stelt samen met de mentor een leerplan op. Daarin worden de
afspraken vastgelegd. Het is een flexibel instrument met ruimte voor veranderingen, voortschrijdend
inzicht en nieuwe interesses. Ook afgelopen schooljaar gebeurde het regelmatig dat leerling en mentor
het leerplan aanpaste op grond van nieuwe wensen en inzichten, van zowel de leerling als de mentor.
Uit de leerplannen blijkt de diversiteit van de school, en daarmee ook het belang van individueel
onderwijs.
Op reguliere, grootschalige scholen kunnen achterstanden of hoogbegaafdheid problematisch zijn
omdat de leerlingen uit de pas lopen met de rest van de klas. Op De Vrije Ruimte is niet ‘de rest van de
klas’ het uitgangspunt, maar het individu.

Leerlingaantal
In het jaar 2016-2017, hadden we in totaal 71 leerlingen: 44 PO en 27 VO. Dit jaar, 2017-2018, telden
we aan het einde van het schooljaar 60 leerlingen: 34 PO en 26 VO
Er zijn vier open middagen geweest en er werden vier informatie- avonden gehouden voor
belangstellende leerlingen en hun ouders. We zien dat er steeds vaker ouders van heel jonge kinderen
komen kijken om zich te oriënteren, maar ook ouders van leerlingen in groep 8 op zoek naar een
middelbare school, en ouders van middelbare scholieren die het niet naar hun zin hebben in het reguliere
onderwijs, vinden de weg naar De Vrije Ruimte. En ook begeleiders, vakdocenten en vrijwilligers laten
weten het concept van natuurlijk leren een warm hart toe te dragen.
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Maand
augustus

In- / uitstroom
gedurende de
maand

Totaal aantal leerlingen

Instroom

op de laatste dag van de maand, na
verwerking van uitschrijvingen per de
laatste dag van de maand

Uitstroom

PO

VO Totaal PO

Totaal

1

1

43

30

73

september

0

2

2

43

28

71

oktober

0

1

42

28

70

0

44

29

73

4

43

26

69

2

1

VO

3

november

2

VO Totaal PO

1

december

1

3
0

1

3

januari

1

1

1

1

43

26

69

februari

1

1

1

1

43

26

69

maart

0

7

7

36

26

62

april

0

3

36

29

65

0

38

30

68

1

1

40

31

71

5

10

34

26

60

16 15

31

mei

2

1

3

juni

2

2

4

juli

0

0

0

10

5

15

Totaal

3

5
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Aansluiting regulier onderwijs
Als een leerling aangeeft een diploma nodig te hebben voor de vervolgstappen in zijn ontwikkeling,
dan gaan de begeleiders 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 Cito-entreetoets van groep 7.
Wanneer leerlingen het niveau van groep 8 bereikt hebben kunnen ze meedoen aan Route 8 (aprilmei), een adaptieve toets. Ook de NIO-toets is een optie, hierbij wordt duidelijk welk potentieel de
leerlingen hebben,
Staatsexamen. Ook dit jaar is weer een aantal leerlingen in het diepe gesprongen. De laatste leerling deed dit
op 27 juli, tijdens de heetste dag van het jaar. Op VWO-niveau is er examen gedaan in de vakken: natuurkunde,
maatschappijleer, het profielwerkstuk, Nederlands, en Engels. Op VWO-niveau zijn er vier zevens, vier achten,
één negen en zelfs een tien! gehaald. Op HAVO-niveau is er examen gedaan in de vakken: Engels, Nederlands,
wiskunde, de rekentoets en maatschappijleer. De cijfers hiervoor waren bij de HAVO-kandidaten; vijf achten
en één 9. Wij feliciteren de leerlingen van harte!

Uitstroom
Gedurende het hele schooljaar zijn in totaal 16 leerlingen PO uitgestroomd. Vanwege verhuizing of de keuze
voor meer passend en goedkoper onderwijs.
Gedurende het hele schooljaar zijn er in totaal 15 VO leerlingen uitgestroomd. Vanwege verhuizing, de keuze
voor meer passend en goedkoper onderwijs (VAVO, regulier VO) of vervolgtraject (werk, tussenjaar, MBO
opleiding, LOI cursus).
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3. Begeleiders
Het kernteam
In het schooljaar 2017-2018 hadden we een kernteam van 8 leden (3 of 4 dagen aanwezig op school)
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 2017-2018

Totaal

Gemiddelde in schooljaar

Taalontwikkeling
Rekenen & Wiskunde
Natuur & Techniek
Maatschappij&Samenleving
Kunstzinnige Ontwikkeling
Sport & Bewegen
Dagelijks Leven

13
3
7
3
9
2
1

10
3
4
2
5
2
1

Algemeen begeleiders
Ondersteuning
Stagiairs

9
10
4

8
7
4
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4. Terugkijken op bijzondere momenten
Een weekje Eudec in Parijs
Met een groep van 10 personen (kernteamleden plus de voorzitter en afgevaardigde van de leerlingenkring)
en een leerling, reisden we in de zomervakantie af naar Parijs, waar in 2017 de EUDEC bijeenkomst werd
georganiseerd.
Veel inspirerende lezingen en workshops over democratisch onderwijs in de hele wereld. Mensen met
ontzettend veel ervaring (Summerhill, De Ruimte in Soest) deelden kennis en ervaring met mensen met
minder ervaring. Rijdens deze week kwamen we erachter dat De Vrije Ruimte inmiddels ook behoort tot de
ervaren onderwijsvernieuwers én dat we ontzettend veel kunnen leren van elkaar, eigen team, mensen die
net starten en bijvoorbeeld de kleinzoon van A.S. Neil (Summerhill).
Nieuwe energie borrelt op om alle scholen in Nederland bij elkaar te brengen voor net zo’n waardevolle
uitwisseling. Spannende ideeën voor de werkvloer komen ter sprake. Inzichten over sociocratische
besluitvorming, gezonde catering en een heel fijn samenzijn!
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Democratische Scholendag op De Vrije Ruimte
Een hart onder de riem, dat was de democratische scholendag, die op zaterdag 7 april door De Vrije Ruimte
was georganiseerd. Van 13 scholen uit het hele land waren leerlingen, begeleiders en ouders naar Den Haag
gekomen om ervaringen en ideeën uit te wisselen en samen te zijn, te kletsen en te eten. Martin Uunk,
coördinator van de groep inspecteurs die niet-bekostigde scholen bezoekt, vertelde over het huidige klimaat in
onderwijsinspectie-land.
Strenger
toezicht
op
referentie-niveau’s: ‘hoe ver ben jij nu
met
rekenen,
schrijven, lezen?’ en aandacht voor het
monitoren van
veiligheid op scholen. Fysiek, sociaal en
psychisch.
Scholen
moeten
hiervoor
een
valide
meetinstrument
gebruiken dat objectief is en jaarlijks door
leerlingen,
anoniem, ingevuld wordt. Yolanda
Eigenstein, 10
jaar geleden samen met haar zus Eefke
initiator van de
Iederwijsscholen, hield een pleidooi voor
het betrekken
van het bedrijfsleven bij het omvormen van het onderwijs: “Wij willen zelfbewuste, creatieve mensen die
keuzes kunnen maken en weten wat ze willen.” Leerlingen van democratische scholen, dus.

Lustrumweek

Dit jaar vieren we ons tienjarig bestaan. Elke dag heeft een ander thema: op maandag een hippiedag
met kraaltjes rijgen, dromenvangers maken en hippie-hapjes bereiden. Dinsdag een mini-markt om
eigen spulletjes te verkopen en een vossenjacht in de buurt (erg leuk om vos te zijn!). Woensdag
zouden we naar het strand gaan en surfen, maar vanwege storm en regen bleven we gewoon op
school. Ook best fijn, een kalm dagje midden in de week. Donderdag sport en spel, leuk om te zien
hoe oudere leerlingen jongere kinderen begeleiden en aansporen. Die avond gingen we overnachten
in ons oude schoolgebouw: de scouting van de Bepals in de Bosjes van Poot. Zo fijn en vertrouwd
om daar weer te zijn, rond het vuur te zitten, oude gebeurtenissen op te halen ('weet je nog dat we
ons verstopten in de vogeltuin?') en de kinderen te zien spelen in de speeltuin. Van slapen komt niet
veel. Ontbijt met hagelslag (ook iets van toen) en veel koffie. Buiten spelen, tekenen, opruimen en
dan naar huis. Zaterdag feest voor alle mensen die ooit op De Vrije Ruimte en iedereen die er nu nog
is. Met een grote taart, muziek, een overheerlijke barbecue en veel verhalen. Na afloop drinken we
nog wat met de mensen van toen en nu: een uitdijende familie met wie wij met vallen en opstaan
De Vrije Ruimte gestalte geven.
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In Memoriam Herman Wiekenkamp
Herman, geschiedenisdocent op De Vrije Ruimte, maar veel meer dan dat, een verhalenverteller.
Hij kwam al sinds bijna het begin van de school - nu ruim 10 jaar geleden - iedere maandagmiddag
naar De Vrije Ruimte om geschiedenis te geven. Eigenlijk: verhalen te vertellen, want dat was wat
hij deed. Zoals het verhaal van ‘De ontdekking’, over de Tweede Wereldoorlog, waarbij ieder kind
een stripboek met dit verhaal op schoot had, om mee te kunnen kijken naar de dingen die Herman
vertelde. Altijd had hij plaatjes bij zijn verhalen, om te illustreren hoe mensen en dingen er vroeger
uitzagen. Het laatste waar hij mee bezig was, was de film Floris. Ze keken die samen, Herman en
zijn leerlingen, en Herman vertelde erbij hoe het er in die tijd aan toe ging.
Beroemd en berucht waren zijn quizzen, die hij één keer per periode hield. In de stijl van 2 voor 12,
de televisiequiz waarvoor hij vragen bedacht en beoordeelde. Je kon er een patatje mee winnen.
Dus hoe meer leerlingen alle vragen goed hadden, hoe meer patat er kwam. Een patatje joppie, wel
te verstaan. Andere leerlingen, die niet met de geschiedenislessen meededen, werden dan wel een
beetje jaloers. Sommigen gingen daarom meedoen met de lessen van Herman.
Kinderen van jong tot oud, van 7 tot 17 jaar, zaten bij Herman, ademloos te luisteren naar zijn diepe
bas. En als iemand eens wat minder oplettend was, legde Herman even een hand op zijn schouder.
Dat was genoeg om diegene er weer bij te betrekken. Herman hield van zijn leerlingen en had een
goede kijk op hen. Tijdens de leerling-besprekingen vertelde hij hoe hij een leerling zag: “hij zit nog
in de sprookjesfase”, bijvoorbeeld. Ook bleek dat leerlingen die buiten zijn lessen soms met elkaar
op de vuist gingen, in zijn lessen juist voor elkaar opkwamen en elkaar hielpen. Een waardevolle
aanvulling op de kijk van andere begeleiders. Dag lieve Herman, we zullen je niet vergeten.

Op maandag 18 juni hielden we onze eerste Herman-quiz, ter nagedachtenis aan Herman.
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Film maken: Finding Fien

Samen met een bevlogen ouder, bedenkt Myriam een script voor een film. Iedereen
enthousiast en de film is bijna af. Aan het einde van het schooljaar kan iedereen de trailer
zien tijdens het zomerfeest. Volgend schooljaar de film op groot doek?

Uitwisseling leerlingen van de school El Dragon in Madrid
Zes leerlingen kwamen 10 dagen bij ons; Marty ging met vijf leerlingen 10 dagen naar Madrid. Een
geweldige ervaring, waarbij we veel hebben geleerd van elkaars gewoontes en gebruiken.

Verkeersdiploma
Een aantal leerlingen heeft zijn verkeersdiploma gehaald. Ze kunnen nu veilig zelf naar school fietsen.
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Voorstellingen & Uitjes in 2017-2018
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A Christmas Carol in de Schouwburg
Afval, Ben je Mal! In het Laaktheater
Aletta Jacobs op school: over de ontwikkeling van de Nederlandse democratie
De Scharrelaar van Koomans poppentheater
Gevangenpoort
Jij bent ‘m! in het Korzo-theater
Movies that matter
Museum Meermanno
Romeo en Julia in de Schouwburg

Het waardenfestival

Vrijdag 1 juni. Een festival met de waarden van dit schooljaar: vrijheid, verbondenheid, verdraagzaamheid,
vertrouwen, eenvoud. Hoe kun je mensen laten ervaren wat dit betekent? Allereerst is er het grasveld, de
zijtuin van de school, waarop iedereen samenkomt. Daar beleef je het samen school zijn, thee drinken,
dadelballetjes eten, kleding ruilen. Nieuwe kleren aantrekken en over de tafels -die als rode loper
fungeren- lopen. Kleren met een Afrikaans tintje, want er is een workshop Afrikaanse olifantjes maken,
en met die stoffen kun je ook nieuwe mode maken. Vrijheid maak je mee in de tekenopdracht: drawing
the line: hoe ver durf jij te gaan? Verbondenheid beleef je door het leggen van een natuurmandala, het
knopen van een armbandje. Verdraagzaamheid voel je in het rollenspel: in hoeverre verdraag jij de ander?
En: durf jij op een spijkerbed te liggen? Met een blinddoek door een ander geleid een parcours lopen heeft
te maken met vertrouwen. Net als de yoga, waarin je volgt wat de leraar doet. En eenvoud? Een
speksteentje schuren, een wenssteentje schrijven. Het was simpel, eenvoudig, stelde niet veel voor. En
toch, alles wat wij zijn, waar we voor staan, zat in dit mini-festival. Volgend jaar weer!
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Workshops en wedstrijden
•
•
•
•
•
•

Knikkerworkshop, fotoworkshop
Mediamasters
Waterproject/-uitstapjes
Eerste verliefdheid
Lego League, waar we de Core Values prijs wonnen
Techniekwedstrijd Zuid-Holland in Delft en de finale in Arnhem

Een verslag van een begeleider: Vrijdag 26 januari. Ik bof. Ik mag mee naar de fotoworkshop voor
middelbare scholieren. Georganiseerd door derdejaarsstudenten fotografie op de Paviljoensgracht 20. We
fietsen met zijn tienen er naar toe, twee leerlingen gaan met de tram, een komt rechtstreeks vanaf het
station. We treffen elkaar bij de ingang en worden verwelkomd door Suzette, die ons eerst iets vertelt over
hun eigen tentoonstelling 'Good work': "Waar denk je dan aan?" Geen antwoord. "Precies, zo voelden wij
ons ook toen we deze opdracht kregen, want wat is nou goed werk, of een goed werk?" Zelf ging ze plastic
oprapen en van wat ze vond een foto-afdruk maken. Een andere studente dacht: "Ik moet iets maken wat
mislukt is en toch een kunstwerk is. Je kunt falen en toch een goed werk produceren." Zij vouwde een
reuzen papieren boot, liet die te water en hing hem daarna op als kunstwerk: verfomfaaid, onder het zand.
Van het te water laten had ze een filmpje gemaakt. Ik vond het mooi.
We kregen uitleg bij enkele werken en daarna mochten de leerlingen zelf aan het werk gaan: iets oprapen
van de straat en daar een afdruk van maken, of iets tekenen en dat afdrukken. Paula vond een chrysant en
drukte die af, dat lukte goed. Ook de tekeningen, meer of minder belicht gaven mooie resultaten. Het
spannendst was het afspoelen van het belichte fotopapier: wat zou eruit tevoorschijn komen? Uiteindelijk
hingen we alles aan een lijn te drogen en maakten daar weer een foto van. Een leuk project, dank je wel,
derdejaars studenten.

Sporten
Dit schooljaar hebben we een aantal verschillende sporten uitgeprobeerd. Sommige 1x (zoals schaatsen,
snowboarden en skiën), sommige meerdere keren, zoals surfen en handbal. Dagelijks wordt er door heel veel
kinderen trampoline gesprongen en in bomen geklommen.
•
•
•
•
•
•
•

Basketbal, Beachkorfbal, Handbal
Boomklimmen, trampoline springen
Hardloopwedstrijd: CPC (2,5 km), Hardloopwedstrijd: Royal 10 (1,5 km)
Hardloopwedstrijd: Vredesloop (1,5 km en 2,5 km)
Indoor skaten, Schaatsen, Skieën, Snowboarden
Sportdag Halo, Sportdag lustrumweek
Surfen
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5. Toelichting bij het financieel jaarverslag 2017
en begroting 2018
Toelichting bij de afrekening van schooljaar 2017 – 2018
De inkomsten van het schooljaar 2017 – 2018 zijn achtergebleven bij de begroting. Dit is te wijten aan de
terugloop in het aantal leerlingen tijdens het schooljaar. De begroting ging uit van een groei naar 80 leerlingen.
Na de start van het schooljaar zat er echter geen groei in het aantal leerlingen en zelfs een terugloop in de
tweede helft van het schooljaar.
De leerwinkel is niet doorgezet na het vertrek van de ouder die dit organiseerde, dit stond nog wel in de
begroting. Omdat dit ook lagere kosten tot gevolg had (er waren ook geen inkopen voor de leerwinkel), heeft
dit niet geleid tot een nadelig effect op het resultaat.
De totale inkomsten zijn 8% lager uitgevallen dan begroot.
In de uitgaven van personeel is een opstap te zien, die het gevolg is van het besluit om de vaste begeleiders
in de periode april – juli tijdelijk een hogere vergoeding te geven. Dit was niet begroot, waardoor deze post 9%
boven de begroting uit is gekomen.
De kosten voor huisvesting zijn 3% boven begroting uitgekomen vanwege een afrekening van de servicekosten
en een hogere afrekening voor de waterschapsbelasting. De bedrijfskosten zijn 11% achtergebleven op de
begroting. Er is minder uitgegeven aan catering vanwege het achterblijven van het aantal leerlingen en het
stoppen van de leerwinkel. Kantoorkosten zijn 4% hoger dan begroot uitgevallen en PR 1% hoger.
De algemene kosten zijn een stuk hoger uitgevallen. Dit is het gevolg van de inhuur van een professional die
de gesprekken met andere scholen heeft begeleid. Dit moet gezien worden als een investering in een toekomst
met mogelijk gedeeltelijke bekostiging, dit was echter niet voorzien in de begroting.
Onder aan de streep zien we dat de totale kosten 4% hoger uitgevallen zijn dan begroot en de inkomsten 8%
lager dan begroot. Het resultaat is uitgekomen op een bedrag van EUR 1.454,71.

Toelichting bij de begroting voor schooljaar 2018 – 2019
In de begroting voor schooljaar 2018 – 2019 is een groei naar 90 leerlingen voorzien. Verder is een verhoging
van de ouderbijdrage ingecalculeerd. De ouderbijdrage gaat van 300 Euro per maand naar 350 euro per maand.
Het tweede kind in een gezin blijft op 300 euro. Met deze aanpassing is een groei van 26% in de inkomsten
begroot.
De totale kosten groeien met 16%. Een deel van de groei zit in de uitgaven voor personeel, die met 28% groeien.
De verhoging van de vergoeding voor begeleiders die in de periode april – juli 2018 was doorgevoerd, wordt
doorgezet naar het gehele schooljaar 2018 – 2019.
Voor de huisvesting is gerekend met de huur die we betalen voor de maanden juni – oktober 2018 van het
lopende contract. Deze huur is lager dan de maanden daarvoor, waardoor de begrote kosten voor huisvesting
lager uitvallen. Het contract loopt tot 31 oktober en moet verlengd worden. Omdat de gemeente ons mondeling
al heeft toegezegd dat we het pand nog een jaar langer zullen kunnen gebruiken, is de verwachting dat we het
contract kunnen verlengen op basis van dit bedrag.
De bedrijfskosten groeien met het aantal leerlingen mee en vallen 16% hoger uit. In de kantoorkosten en kosten
voor promotie is wat ruimte begroot. Voor opleidingen is een fors hoger bedrag opgenomen, omdat we het
belangrijk vinden dat er wordt geïnvesteerd in de ontwikkeling van de begeleiders.
Met deze berekeningen is een positief resultaat van EUR 26.739 voorzien voor het gehele schooljaar.
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Balans per 01 – 01 – 2017
Activa

Passiva

Materiële vaste activa

971,34

Crediteuren

4.221,12

Debiteuren

10.924,78

Vooruit ontvangen ouderbijdragen

22.200,00

Vooruitbetaalde kosten

5.659,83

vooruit ontvangen subsidie

26.202,73

Nog te ontvangen

492,50

Overige te betalen posten

5.175,85

Bankrekening

7.017,10

Spaarrekening

21.879,25

Eigen vermogen

-10.854,90

Som

46.944,80

Som

46.944,80

Toelichting op de balans
Bij aanvang van schooljaar 2017 – 2018 had de Vrije Ruimte een eigen vermogen van EUR 26.412, 43.
Daarnaast stond een bedrag aan vooruitontvangen subsidie op de balans. Dit betrof een bijdrage van Fonds
1818 voor de inrichting van de voortuin, die niet volledig was gebruikt, en een bedrag dat van stichting Lobo
was ontvangen voor Living Values Education.
In het schooljaar is een deel terugbetaald aan Fonds 1818, het andere deel zal nog gebruikt gaan worden. De
ontvangen subsidie van Stichting Lobo is deels ingezet voor het Living Values symposium tijdens het
lustrumfeest.
Het positieve resultaat van EUR 1.454,71 van schooljaar 2017 – 2018 is aan het eigen vermogen toegevoegd,
dat daarmee is gegroeid tot EUR 27.867,14 per 1 augustus 2018.

Begroting 2018-2019 en Realisatie t/m juni 2018

Inkomsten

Begroting 1718 Realisatie

Begroting 1819

ouderbijdragen (incl wendagen nieuwe leerlingen)

239.200

221.871

288.920

bijdrage catering

23.000

20.625

23.300

Opbrengsten leerwinkel

3.800

-333

0

Overige opbrengsten (crazy butler, filos. café, giften , etc.)

3.500

2.254

1.500

Verhuur ruimtes

1.750

2.810

2.650

Totaal omzet

271.250

247.226

316.370
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Kosten

Begroting 1718 Realisatie

Begroting 1819

Vaste begeleiders

72.000

90.732

117.600

Vakdocenten

34.000

22.964

30.000

subtotaal personeel

106.000

113.696

147.600

Huur gebouw

56.171

56.170

47.683

Service (gas, water, stroom)

14.520

14.520

14.520

Onderhoud gebouw

3.600

3.236

4.800

Tuin

600

398

600

Gemeentebelastingen

1.000

1.902

2.000

subtotaal huisvesting

44.718

38.867

46.128

Schoolmateriaal PO

3.050

2.592

4.250

Schoolmateriaal VO

6.000

4.517

7.550

Activiteiten en projecten

5.950

8.276

5.500

persoonlijk budget leerlingen

3.668

1.551

3.728

Catering

24.250

20.916

23.300

Overig

1.800

1.016

1.800

Kosten

Begroting 1718 Realisatie

Begroting 1819

subtotaal bedrijfskosten

44.718

46.128

Personeel

Huisvesting

Bedrijfskosten
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38.867

Kosten

Begroting 1718 Realisatie

Begroting 1819

Kantoorbenodigdheden

1.200

1.750

1.200

Abonnementen/vakliteratuur

600

624

1.200

Internetaansluiting

1.800

1.801

2.400

ICT (webhosting, etc.)

1.140

1.221

1.200

Kopieerkosten

600

125

1.200

subtotaal kantoorkosten

5.340

5.520

7.200

PR materiaal

950

1.063

1.800

subtotaal promotie

950

1.063

1.800

Administratie

2.950

3.034

3.600

Opleidingen

2.000

115

12.000

Overige algemene kosten

300

2.566

1.200

subtotaal algemeen

5.250

5.714

16.800

Afschrijvingen

500

187

500

Totaal Kosten

238.649

241.274

289.631

Totaal Omzet

271.250

247.226

316.370

Resultaat

32.602

5.952

26.739

Rendement

12%

2%

8%

Eigen vermogen (end of period)

61.901

35.251

61.990

Kantoorkosten

Promotie

Algemene kosten
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