Taal: Nederlands
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publicatieplicht
Onderwijsinstellingen
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Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

School met de Bijbel Oene
4 0 1 0 1 6 5 8

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres
Telefoonnummer

Houtweg 24
0 5 7 8 6 4 1 2 2 8

E-mailadres

directie.oene@ijsselrijk.nl

Website (*)

www.cbsoene.nl

RSIN (**)
Aantal medewerkers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

M. Lagemaat

Secretaris

G. Nooteboom

Penningmeester

P. Zwerus

Algemeen bestuurslid

G. Harbers

Algemeen bestuurslid

T. Brand

Overige informatie
bestuur (*)

IB 114 - 1Z*2FOL 

Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Vereniging tot Stichting en Instandhouding ener Christelijke School te Oene ten
behoeve van het geven van primair onderwijs aan kinderen, alsmede het uitdragen en
verkondigen van onze christelijke visie en geloof.

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden
verricht de instelling?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

Binnen onze school wordt lesgegeven volgens de kerndoelen primair onderwijs zoals
is vastsgesteld in de wet op het primair onderwijs. Wij moeten verantwoording (kunnen)
afleggen aan het ministerie van onderwijs, die dat vormgeeft via de Inspectie van het
Onderwijs.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Direct- of indirect via het Ministerie van Onderwijs.

Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw instelling vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoor
beeld spaarrekening,
beleggingen etc).

Elk jaar wordt er een begroting opgesteld voor het daaropvolgende lesjaar. Deze
begroting wordt opgesteld in afstemming met administratiekantoor Concent te Zwolle.
De inkomsten zijn publiekelijke gelden. Daarmee heeft de schoolinstelling geen
winstoogmerk, al zijn er altijd gezonde reserves om financiële tegenvallers op te
kunnen vangen. De school heeft een Treasury statuut die openbaar is en op te vragen
bij het bestuur van de schoolvereniging. De schoolvereniging heeft ook private
middelen, verkregen via ledengeld van de schoolvereniging.

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

www.cbsoene.nl

Open
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Algemeen (vervolg)
Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

Wij hanteren de CAO Primair Onderwijs, aangevuld met een beloningsbeleid dat
vastgesteld is via het overkoepelende scholenbestuur van IJsselRijk.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende
vraag de url in naar het
activiteitenverslag, of de
url naar het jaarrekening
als daarin de activiteiten
van het betreffende
boekjaar duidelijk zijn
beschreven.

Het jaarverslag is geüpload op de website www.cbsoene.nl en is daarmee openbaar
bereikbaar.

Url van het activiteiten
verslag. Vul de link in waar
het activiteitenverslag te
vinden is.

www.cbsoene.nl

Open
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Balans

3 1 – 1 2 – 2 0 2 0

Balansdatum

Activa

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

31-12-2020

Passiva

31-12-2019 (*)

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

464.000

€

Eigen vermogen

€

655.000

€

Materiële vaste activa

€

276.000

€

Voorzieningen

€

85.000

€

Financiële vaste activa

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

€

Totaal

€

€

€

+

€

740.000

Voorraden

€

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

€

Effecten

€

€

Liquide middelen

€

€

+
€

0

€

740.000

+
0

+
€

0

€

0

+
Totaal

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

+

De jaarrekening is op te vragen op www.cbsoene.nl

+
740.000

+
€

0
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Rijksbijdragen

€

684.762

€

Overige overheidsbijdragen en -subsidies

€

0

€

College-, cursus-, les- en examengelden

€

0

€

Baten werk in opdracht van derden

€

€

Giften & donaties particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Loterijen

€

€

Overige baten

€

3.424

Som van de overige baten

€

3.424

639.087

Overige Baten

+

€

11.372

€

11.372

+

+

€

688.186

€

650.459

Personeelskosten

€

571.129

€

508.694

Afschrijvingen

€

28.147

€

24.850

Huisvestingslasten

€

27.440

€

21.558

Overige lasten

€

76.475

€

71.593

Totaal lasten

€

703.191

€

626.695

Saldo financiële baten en lasten

€

Resultaat

€

Belastingen

€

€

Resultaat deelnemingen

€

€

Resultaat na belastingen

€

Aandeel derden in resultaat

€

Nettoresultaat

€

Totaal baten

+

Lasten

+

€
-15.005

-15.005

€

€

23.764

23.764

€
-15.005

€

23.764

+
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Staat van baten en lasten (vervolg)
Toelichting
Geef hier een toelichting
bij de staat van baten en
lasten of vul de url naar
de jaarrekening in als hier
een toelichting in is
opgenomen.

Jaarrekening opvraagbaar via www.cbsoene.nl

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

www.cbsoene.nl

Open

