
 

 

 
Buitenpost, 16 december 2020 
 
Betreft: Korte toelichting en samenvatting begroting Stichting ROOBOL 
 
Geachte heer Nauta, 
 
Bij onze stichting staat voorop dat wij samen het beste uit kinderen willen halen, zodat zij optimaal zijn 
toegerust om een plek in de maatschappij van de toekomst te kunnen vinden en innemen. Om dit doel te 
bereiken gaat ROOBOL uit van de volgende principes: 

• Wij zorgen voor een passend onderwijsaanbod voor iedere leerling; 
• De scholen zorgen voor een inspirerende leeromgeving met oog voor talent; 
• Betrokkenheid, enthousiasme en bevlogenheid van de medewerkers staat voorop; 
• De school is een plek waar wordt gespeeld en geleerd. 

De route om inhoud te kunnen geven aan deze vier uitgangspunten is vastgelegd in de jaarplannen van 
ROOBOL en de verschillende scholen.  
De begroting 2021 – 2025 is erop gericht om de scholen de middelen te verschaffen om de plannen te 
kunnen realiseren. Om de scholen ruimte te bieden om eigen keuzes te kunnen maken, worden de middelen 
per school ‘op maat’ toegekend. Daarnaast zijn leerlingenaantallen, wet- en regelgeving en een meerjaren 
risicoanalyse medebepalend voor de begroting. Het valt op dat wat de leerlingenaantallen betreft, de 
verwachte daling (bron DUO) al een aantal jaren niet overeenkomt met de realiteit. Vanaf 2017 is het aantal 
leerlingen zelfs toegenomen met 296 kinderen! 
 
De Coronacrisis heeft gevolgen voor de begroting. Extra kosten worden gemaakt voor schoonmaak en 
vervanging. Het aanpassen van ventilatiesystemen zorgt naar verwachting voor een extra investering van 
€500.000,00: dit bedrag wordt grotendeels in 10 jaar afgeschreven (afhankelijk van de levensduur van de 
verschillende scholen). Ook voor de gebouwen van De Tijstream en It Twaspan worden, ondanks de 
geplande nieuwbouw, maatregelen getroffen.  
Voor het wegwerken van leerachterstanden is in 2020 aan alle scholen subsidie toegewezen. Deze 
middelen zijn vooral aangewend voor de inzet van onderwijsassistenten in het schooljaar 2020 – 2021. 
 
Begroot resultaat: 
In 2021 zal sprake zijn van een negatief resultaat van €428.180,00. In de jaren tot en met 2024 begroten we 
negatief. Dit komt doordat we ten opzichte van de verwachte baten extra investeren in de thema’s van ons 
strategisch beleid. Het vermogen van ROOBOL is toereikend om deze extra investeringen meerjarig op te 
vangen. Het leidt er zelfs toe dat ons weerstandsvermogen dichter bij het niveau komt dat past bij een 
bestuur van onze omvang.  
 De extra investering heeft vooral betrekking op inzet van meer medewerkers en professionalisering: 

• De inzet en verdere professionalisering van personeel; 
• Passend onderwijs voor iedereen; 
• Kunst, muziek, cultuur en digitale geletterdheid; 
• Het aanpakken, in samenwerking met Humanitas en de bibliotheek, van taalontwikkeling en 

laaggeletterdheid: ook in de thuissituatie; 
• Onderzoekend en ontwerpend leren in de vorm van het project Bouwen aan Ambitie; 
• Talentontwikkeling en doorgaande leerlijnen richting VO; 
• De ontwikkeling van kindcentra: samenwerking tussen zorg en onderwijs en doorgaande leerlijnen 

vanaf VVE. 
 
Wij hopen u hiermee vooralsnog voldoende geïnformeerd te hebben. U bent altijd welkom om de begroting 
fysiek of digitaal te bespreken mocht u meer toelichting wensen over bepaalde onderwerpen. 
 
Met vriendelijke groet, 
Willem Wouda  - Bestuurder Stichting ROOBOL 


