
Samen 
bouwen

Samenvatting  
jaarverslag 

 2021

‘Zo de HEERE het  
huis niet bouwt,

tevergeefs arbeiden 
deszelfs bouwlieden 

daaraan;’ 
Psalm 127 : 1b 

Onderwijskundig verslag 2021: Financieel verslag en kengetallen 2021:

Missie SSBB
SSBB geeft Bijbelgetrouw en goed 

onderwijs in de Betuwe.

Visie SSBB
De leerkracht is de spil van 

Bijbelgetrouw en goed onderwijs. 
We leggen de verantwoordelijkheid 
zo laag mogelijk in de organisatie en 

zetten iedere medewerker in  
zijn/haar kracht.

In 2021 kwam er € 274.180,00 aan werkdrukgelden binnen. De financiële verdeling is als volgt:

Leerkrachten voor gehele week of 
enkele dagdelen klassenverkleining 2,1 
WTF: € 177.828,00

Ondersteuning in of buiten de klas door 

onderwijsassistent en/of leerkracht 1,8  

WTF: € 96.352,00

4. Verantwoording werkdrukgelden

4. Kengetallen personeel

FTE

73,65

Ziekteverzuim: 5,7% Aantal:

134 120 14

Partime:

116
Fulltime:

18

Realisatie 2021
x € 1.000

Begroting 2021
x € 1.000

Verschil

Baten 7.196 6.221 895

Lasten 6.464 6.257 208

Resultaat 729 44 684

2. Kengetallen 2021

Kengetal Norm 2021

Liquiditeit 2 3,96

Solvabiliteit 0,5 0,74

Rentabiliteit n.v.t. 10,13%

Huisvestingsratio <10% 5,03%

Weerstandsvermogen (bestuursniveau) 6% 34,66%

Weerstandsvermogen (schoolniveau) 6% 33,25%

Publiek vermogen t.o.v. signaleringswaarde <1 2,29

3. Leerlingenaantallen 2021
Teldatum per 1 oktober

Totaal
1078

Onderbouw totaal 
548

Bovenbouw totaal 
530

 SSBB heeft een duidelijke visie over de toekomst van de schoolgebouwen en heeft waar 
mogelijk, wenselijk en nodig de visie gestalte gegeven.

 SSBB heeft een geactualiseerd en breedgedragen ICT-beleidsplan en heeft een op de 
ontwikkelingen afgestemde ICT-omgeving ten dienste van het primaire proces.

 SSBB heeft op iedere school een werkverdelingsplan.
 SSBB heeft op iedere school een professioneel statuut.
 SSBB neemt op alle scholen een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) af en voert de 
aanbevelingen uit. 

 SSBB bezint zich op de financiën en besteedt de financiële middelen op zo’n manier dat het 
primaire proces (Bijbelgetrouw en goed onderwijs) het beste gediend wordt.

 SSBB heeft een geactualiseerd integraal personeelsbeleid (IPB).

3. Behaalde doelen

 De crisis rondom COVID-19 heeft weliswaar een grote impact gehad, maar de negatieve 
onderwijskundige en financiële gevolgen zijn voor 2021 beperkt gebleven.  

 In het kader van de leervertragingen en het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) hebben 
de scholen een scan en een plan gemaakt. Op basis daarvan hebben de scholen interventies 
gepleegd. Er zijn onder andere meer medewerkers benoemd.   

 In 2021 is SSBB licht gegroeid: van 1066 leerlingen in 2020 naar 1078 in 2021. 
 Ondanks de beperkingen vanwege de coronacrisis, zijn de doelen uit het strategisch 
beleidsplan behaald. 

 In 2021 was het financieel resultaat fors hoger dan begroot. 
 Het afgelopen jaar waren er geen bijzondere ontwikkelingen met betrekking tot onze 
gebouwen. 

 Ondanks het landelijk tekort aan leerkrachten en directeuren, zijn binnen SSBB alle vacatures 
vervuld. Het ziekteverzuim bleef onder het landelijk gemiddelde. 

1. Samenvatting

De ouders geven ons gemiddeld een 8,6, leerlingen een 8,5 en medewerkers een 8,6.

2. Tevredenheidspeilingen

 In 2020 hebben we ruim 1% van het totale budget besteed aan professionalisering. Vanwege 
COVID-19 is dit 0,5% lager dan andere jaren, want niet alle bijeenkomsten met externe 
deskundigen konden doorgaan.

5. Budget professionalisering personeel

1. Staat van baten en lasten


