Behaalde resultaten 2021
Onze resultaten
– 80% van de leerlingen, ouders, teamleden en externe partners herkennen ons motto en
onze kernwaarden in de processen op hun school.
– Minimaal 4 interne collegiale audits per jaar op speerpunten uit het strategisch koersplan
– Minimaal 8 scholen met structurele samenwerking (bijv. Kindcentra, ABC)
– Minimaal 10 masteropgeleide medewerkers die actief participeren in opleiding,
professionalisering en begeleiding
– Alle scholen geven in hun OPP aan welke basisondersteuning en extra
ondersteuning zij bieden aan leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte
– Ouder- en medewerkerstevredenheid over vieringen binnen KPOA-scholen
gemiddeld beoordeeld met een 7 op een 10-puntsschaal.
– Schoolklimaat binnen KPOA-scholen gemiddeld beoordeeld met 7 op een
10-puntsschaal en geen KPOA-school die lager scoort dan een 6 op een
10-puntsschaal.
– Vier scholen die werkplekleren verbinden aan praktijkgericht onderzoek.
– Masteropgeleide medewerkers krijgen binnen de cao-afspraken de mogelijkheid
voor een hogere leraarsfunctie.
– Maximaal 5% van de KPOA-formatie wordt ingezet voor de uitvoering van wettelijke
en bestuurlijke taken.
– Het gemiddelde ziekteverzuim stabiliseert op het niveau van het schooljaar 2017-2018.
– De personeelstevredenheid over de personeelszorg wordt binnen KPOA gemiddeld
beoordeeld met een 7 op een 10-puntsschaal.
– KPOA-scholen hebben een stabiel marktaandeel binnen Amersfoort.
– 2 schoolgebouwen die ontworpen zijn op basis van onderwijskundige uitgangspunten en gezond,
veilig en duurzaam zijn.
– 4 KPOA-scholen beschikken over een kleuterplein en/of W&T lab.
– Solvabiliteit, liquiditeit, rentabiliteit en weerstandsvermogen onder het gemiddelde van de
landelijke benchmark en ruim boven de signaleringswaarden van de onderwijsinspectie.
– Alle schoolplannen bevatten een verbeter- en innovatieparagraaf waarin investeringen in
personeel (opleiding, professionalisering) en middelen staan begroot.
– De accountant geeft een goedkeurende verklaring aan het jaarverslag en de jaarrekening.
– De continuïteitsparagraaf in het jaarverslag bevestigt jaarlijks het begrotingsevenwicht in
meerjarig perspectief.
Financiën 2021

Overige overheidsbijdragen
€ 235.000 (1%)
Overige baten
€ 705.000 (2%)

Baten
€ 36.146.000

Financiële baten
€ 0 (0%)
Rijksbijdragen OCW
€ 35.206.000 (97%)

Financiële lasten
€ 6.875 (0%)
Overige lasten
€ 2.695.000 (8%)
Huisvestingslasten
€ 2.713.000 (8%)
Afschrijvingen
€ 447.000 (1%)
Personeelslasten
€ 28.399.000 (83%)

Het positieve resultaat van €1.885.000 wordt toegevoegd aan de reserves.
Aan de nieuwe bestemmingsreserve NPO wordt €1.000.00 toegevoegd en
aan de algemene reserve €885.000. In 2021 heeft een stelselwijziging
plaatsgevonden inzake de voorziening groot onderhoud.

Lasten
€ 34.254.000

