
Behaalde resultaten 2019

Het positieve verschil tussen de baten en lasten ad. € 1.230.000  
wordt toegevoegd aan de algemene reserve

Overige overheids- 
bijdragen
€ 240.000 (1%)

Overige baten 
€ 643.000 (2%)

Financiële baten
€ 3.000 (0%)

Rijksbijdragen OCW
€ 32.278.000 (97%)

Baten
€ 33.164.000

Financiële lasten
€ 5.000 (0%)

Overige lasten 
€ 2.798.000 (9%)

Huisvestingslasten
€ 2.584.000 (8%)

Afschrijvingen
€ 410.000 (1%)

Personeelslasten
€ 26.137.000 (82%)

Lasten
€ 31.934.000

Ons onderwijs
– In alle schoolplannen een beredeneerde keuze in onderwijsdoelen met verbeterambities.
– In alle schoolplannen verbeterambities voor professioneel handelen.
– Sociale veiligheid leerlingen is gelijk aan landelijke benchmark.
– Extra ondersteuning aangeboden in het kader van passend onderwijs en onderwijsachterstanden.
– Alle scholen vallen binnen het basisarrangement van de Onderwijsinspectie.
– Onderwijsopbrengsten en vervolgsucces in het voortgezet onderwijs hoger  
 dan het landelijk gemiddelde.
– Kwaliteitscycli op leerkracht-, school- en stichtingsniveau.

Ons leiderschap
– Zestien schoolplannen opgesteld via leerteams van schoolleiders.
– Draagvlak voor ambities uit schoolplannen gerealiseerd bij belang- 
 hebbenden in en om scholen.
– Interne KPOA-opleiding Duurzaam leiderschap gecertificeerd door  
 het schoolleidersregister.
– Samenwerkingsovereenkomst Samen Opleiden, Samen professionaliseren  
 gesloten met regionale schoolbesturen PO en de Hogeschool Utrecht.
– PO partnerschap gesloten met zeven schoolbesturen in de provincie Utrecht,  
 Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht en Marnixacademie.
– ERASMUS+ subsidie Spelend en ontdekkend leren bij KPOA - Universiteit van  
 Göteborg.
– Toetreding tot Samenfoort PO Huisvestingscoöperatie Amersfoort U.A. in het kader  
 van de doordecentralisatie van de onderwijshuisvesting in Amersfoort.

Ons personeel
– Focus op kwaliteit van personeel is, ondanks lerarentekort, behouden.
– Eerste groep zij-instromers succesvol aan het werk.
– Structurele formatieve vacatures voor schooljaar 2019-2020 ingevuld.
– Verzuimcijfer is stabiel (2019: 4,67% | 2018: 4,57%).

Onze middelen
– De oprichting van Samenfoort PO Huisvestingscoöperatie Amersfoort U.A. is afgerond.
– De administraties van de huisvestingscoöperaties Samenfoort PO en VO worden door  
 KPOA uitgevoerd.
– Veiligheid van de schoolgebouwen is op orde.
– Europese Aanbestedingstrajecten voor energie en schoonmaak zijn afgerond.
– Er is een externe functionaris gegevensbescherming benoemd.
– Verwerving en besteding van middelen is gericht op het primair proces.
– De financiële positie van KPOA is gezond en er ligt geen onnodig geld op de plank.


