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Voorwoord 

Voor u ligt het bestuursverslag 2021 van Prisma scholengroep. We doen hierin 

verslag van de ontwikkelingen die in dit jaar hebben plaatsgevonden op alle 

beleidsterreinen binnen onze organisatie en geven hier inzicht in. We leggen 

verantwoording af over ons handelen aan de Raad van Toezicht(RvT), het 

personeel, de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR), de 

participerende gemeenten en andere belanghebbenden. 

We kijken op 2021 terug als het jaar waarin de Corona pandemie na 2020 opnieuw 

een forse impact heeft gehad op de scholen, ons personeel en op het onderwijs in 

het algemeen. Dankzij de extra werkzaamheden en inspanningen, hebben de 

scholen in dit jaar op grond van de vooropgestelde plannen,  ondanks de 

beperkingen, het nodige bereikt. Dit is vooral te danken aan ons personeel maar 

ook aan de vele betrokkenen, waaronder ouders, die onze scholen de onmisbare 

steun geven die zij nodig hebben om alle ontwikkelingen die in de snel 

veranderende samenleving op ons afkomen, te kunnen volgen. 

Over het schooljaar 2020-2021 is een kwaliteitsrapportage opgesteld. Deze 

rapportage heeft betrekking op de resultaten van onze inspanningen om goed 

onderwijs te bieden aan de kinderen van onze scholen. De rapportage is als apart 

document beschikbaar en vormt samen met dit jaarrapport én het 

bestuursformatieplan de kern van de verantwoording aan inspectie, personeel, 

GMR en alle andere betrokkenen.  

Samenwerking blijft een belangrijke factor. Deze uit zich in samenwerking met 

Raad van Toezicht, GMR, collega-besturen, de wethouders onderwijs en de 

colleges van Goes, Middelburg, Vlissingen, Borsele, Reimerswaal en Schouwen-

Duiveland, de gemeenteraden, de betrokken ambtenaren, en de vele mensen en 

instanties die het onderwijs in deze gemeenten een warm hart toedragen. 

Namens het College van Bestuur, 

Anton Wullems  
Lid College van Bestuur  
Stichting Prisma scholengroep 
  



 

 

1.   Het schoolbestuur 

1.1 Profiel 

1.1.1 Missie & visie 

Prisma Scholengroep heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld tot een stevige 
onderwijsorganisatie met een eigen gezicht binnen de Zeeuwse regio. Een school 
van Prisma Scholengroep is een volledig op de kinderen gerichte organisatie, die 
niet alleen onderwijst, maar zelf ook leert, want in een professionele omgeving 
leren mensen van elkaar, met het oog op steeds meer kwaliteit voor de kinderen. 
De scholen bieden kwalitatief hoogwaardig onderwijs met een duidelijke identiteit 
die herkenbaar aanwezig is in de scholen. Zij hebben hun basis in de christelijke 
traditie, maar staan daarbij open voor samenwerking met andere denominaties. 
Op de scholen staan waarden als samen leren, samen werken en zorg voor elkaar 
dan ook centraal. 

Onze missie: 
Wij brengen goed onderwijs 

Een uitdagende leertijd voor kinderen 
Een goede professionele werksfeer 

Kortom we staan voor kwaliteit 

De visie: 

Onderwijs: We zorgen ervoor dat leerlingen zich optimaal ontwikkelen op het 
gebied van; rekenen, taal, lezen, schrijven, WO, samenwerken en omgaan met 
elkaar. Wij bieden toekomstbestendig onderwijs. Dat betekent dat wij leerlingen 
vaardigheden leren die zij in het vervolgonderwijs en in hun verdere leven kunnen 
gebruiken om zichzelf te ontplooien in een voortdurend veranderende wereld. We 
denken hierbij aan ontwikkeling op het gebied van persoonlijkheid, burgerschap, 
creatieve vaardigheden, denkvaardigheden, onderzoeksvaardigheden, leren 
leren, digitale vaardigheden en cultuur. 

Personeel: Onderwijs is mensenwerk bij uitstek, het ontstaat in de klas, letterlijk 
onder de handen van de leraar. Goede mensen voor de klas zijn daarom voor 
Prisma Scholengroep prioriteit. Medewerkers, die de goede dingen goed doen 
komen er niet vanzelf. Daarvoor moet Prisma Scholengroep een  aantrekkelijke 
werkgever zijn met gedegen personeelsbeleid, dat inzet op een uitgekiende 
werving en selectie, gunstige arbeidsomstandigheden en mogelijkheden tot 
professionalisering. Prisma Scholengroep biedt medewerkers veel mogelijkheden 
voor interne scholing, coaching en professionele intervisie, zodat het personeel 
om kan gaan met de eisen van het onderwijs van de toekomst. 

Organisatie en kwaliteit: Extern heeft Prisma Scholengroep in de hoedanigheid 
van beide rechtsvoorgangers zich in de afgelopen jaren ontwikkeld tot een stevige 
organisatie met een eigen gezicht binnen de Zeeuwse regio. Prisma Scholengroep 
heeft een goede naam opgebouwd door de gedegen en betrouwbare manier 
waarop de organisatie vorm geeft aan ontwikkelingen en zich profileert. Intern is 
Prisma Scholengroep continu bezig met het verbeteren van de kwaliteit. De audits 
op de scholen en bovenschools zijn daar mooie voorbeelden van, evenals de 



 

 

uitgezette acties naar aanleiding van de uitkomsten van de 
tevredenheidsmetingen.  

Identiteit: De identiteit van Prisma Scholengroep is de basis van waaruit het werk 
op school in al zijn aspecten gestalte krijgt. Een dimensie van identiteit dringt door 
tot in het wezen van de school en van de mensen die er werken. Maar identiteit 
heeft ook een meer expliciete en zichtbare dimensie, die dichter aan de 
oppervlakte ligt. De ‘uiterlijke kenmerken’ van de Prisma scholengroep-identiteit 
zijn van belang voor de scholen om zich te kunnen profileren, te kunnen 
onderscheiden in hun omgeving. 

Huisvesting en beheer: Een goed onderhouden gebouw met een aantrekkelijke 
uitstraling, gesitueerd in een kindvriendelijke omgeving, past binnen de visie van 
Prisma scholengroep. In samenwerking met gemeenten en partners in het gebouw 
blijven we werken aan zinvolle invulling van de beschikbare ruimte, passend bij 
het profiel van de school. 

Communicatie: Een heldere communicatie op de scholen tussen leerlingen, 
medewerkers en ouders is van wezenlijk belang. Daarnaast hecht Prisma 
scholengroep er waarde aan om met alle belanghebbenden die verbonden zijn met 
de organisatie, op een open en constructieve wijze te communiceren.   

Financiën: Prisma scholengroep kent een gezonde financiële positie. Er is een 
financiële buffer die tegenslagen kan opvangen, maar deze is niet onbeperkt. Door 
onduidelijke vooruitzichten m.b.t. de bekostiging neemt de druk op de financiële 
positie toe. We blijven zoeken naar het efficiënt inzetten van middelen die 
voordelen opleveren voor onze organisatie met als doel de kwalitatief hoge 
standaard te handhaven. 

1.1.2 Kernactiviteiten 

Prisma scholengroep verzorgt primair onderwijs aan 4 tot 12/13 jarigen op 13 
basisscholen met een katholieke en interconfessionele grondslag  en algemeen-
bijzondere grondslag in de vorm van Montessori-onderwijs. Vanuit deze 
achtergrond staan de scholen open voor alle levensbeschouwelijke richtingen. 
Binnen het gemeenschappelijke raamwerk heeft elke school de vrijheid om zijn 
eigen identiteit gestalte te geven. 

1.1.3 Strategisch beleidsplan 

Het Strategisch beleidsplan Prisma Scholengroep is vastgesteld voor de periode 

2019 - 2023. Vanuit bovenstaande missie en visie zijn wij gekomen tot de 

volgende kernwaarden, opdrachten en ambities: 

Kernwaarden 
Wij, Prisma scholengroep, hebben de volgende kernwaarden: 

- respect voor diversiteit 
- veilige omgeving 
- identiteit 
- kwaliteit 
- coöperatief 



 

 

Iedereen binnen de organisatie mag zijn wie hij is en kan zichzelf ontplooien in 
een veilige omgeving. We werken vanuit waarden en normen die voortkomen uit 
onze identiteit. We beseffen dat we elkaar nodig hebben voor een optimale 
ontwikkeling. Daarvoor is samenwerking met alle betrokkenen van groot belang. 
We leveren een hoge kwaliteit. Wat we doen, doen we planmatig en goed. 

Opdrachten 

Als Prisma scholengroep zorgen wij voor een goede basiskwaliteit van ons 
onderwijs. 

Daaronder verstaan wij: 
- goede basisvaardigheden 
- toekomstbestendig onderwijs 
- talentontwikkeling 

Daarnaast hebben wij de ambitie om ons de komende jaren verder te ontwikkelen 
op het gebied van: 

- eigenaarschap 
- onderzoekend leren 
- persoonlijkheidsontwikkeling 
- integraal kennis delen 

1.1.4 Toegankelijkheid & toelating 

Vanuit de katholieke en interconfessionele grondslag  en algemeen-bijzondere 
grondslag in de vorm van Montessori-onderwijs, staan de scholen open voor alle 
levensbeschouwelijke richtingen. Binnen het gemeenschappelijke raamwerk heeft 
elke school de vrijheid om zijn eigen identiteit gestalte te geven binnen de 
vastgestelde kaders. 
 

 

  



 

 

1.2 Organisatie 

1.2.1 Contactgegevens 

Stichting Prisma Scholengroep 
Bestuursnummer: 77533 
Correspondentie-adres: Stationspark 49 4462 DZ Goes 
Telefoonnummer: 0113-218899 
Email: info@prisma-scholen.nl 
Website: www.prisma-scholen.nl 

1.2.2 Contactpersoon 

Contactpersoon voor vragen naar aanleiding van het bestuursverslag: 
A.P.J. Wullems 
Lid College van Bestuur 
Telefoonnummer: 0113-218899 / 06-16276634 
Email: awullems@prisma-scholen.nl 

 

1.2.3 Bestuur 

Het College van Bestuur bestaat uit twee personen met de navolgende functie- en 
portefeuilleverdeling: 

● Mevrouw M.M. Schipper, voorzitter: algemeen en strategisch beleid, 
onderwijs, personeel en organisatie  

● De heer A.P.J. Wullems, lid: financiën, huisvesting en onderhoud;  
 
Voor de leden CvB gelden de volgende betaalde en onbetaalde functies en 
nevenfuncties: 

 

Mieke Schipper, voorzitter CvB:  
● Dagelijks bestuur van het samenwerkingsverband, Kind op 1 
● Deelname in Coöperatie Primair Onderwijs Zeeland, lid 
● Gemeentelijke beleidsgroepen rondom thema’s als “visie op onderwijs” en 

“onderwijsachterstandenbeleid” en “lokaal educatieve agenda”, deelnemer 
voor Goes, Borsele, Middelburg en Vlissingen 

 
Anton Wullems, lid CvB: 

● Gemeentelijke beleidsgroepen rondom thema’s als “visie op onderwijs” en 
“onderwijsachterstandenbeleid” en “lokaal educatieve agenda”, deelnemer 
voor Reimerswaal en Schouwen-Duiveland  

● Netwerk Besturen met geografische spreiding, deelnemer 
● Bestuur Transfercentrum Onderwijs Zeeland, lid 

 
 
 

1.2.4 Overzicht scholen 

Onder het bestuur van bovenvermelde stichting ressorteren 13 basisscholen 



 

 

Montessorischool De Basis - 03 CJ 
Mevr. S. Hendrikse, directeur  
Frambozestraat 29 
4462 EK Goes 
Scholen op de kaart 

St. Willibrordusschool - 03 KA 
Mevr. M. Bazen - de Looff, directeur  
Hoge Molenstraat 39-41 
4300 AG Zierikzee 
Scholen op de kaart 

R.K. Basisschool Don Bosco - 03 TW 
Dhr T. Roovers, directeur 
Deken Tomaslaan 35 
4453 AK ‘s Heerenhoek 
Scholen op de kaart 

RK Basisschool Mgr. Heyligers - 03 YH 
Dhr I. Collet, directeur 
Sportweg 2 
4434 AE Kwadendamme 
Scholen op de kaart 

ICBS de Horizon - 05 FH 
Mevr. C. Mackloet, directeur  
Cromvlietstraat 9 
4411 AE Rilland 
Scholen op de kaart 

RK Basisschool Bisschop Ernst - 05 GY 
Dhr P. Constandse, directeur 
Bergweg 43 
4461 LX Goes 
Scholen op de kaart 

RK Basisschool Schuttevaer - 06 OD 
Mevr. A. Baarends, directeur  
Keeten 2 
4417 CD Hansweert 
Scholen op de kaart 

ICBS de Leeuwerik - 06 SK 
Dhr G. de Troje, directeur  
Zandkreekstraat 35 
4456 AL Lewedorp 
Scholen op de kaart 

RK Basisschool Holtkamp - 08 ZS 
Dhr M. van den Aarssen  
Joseph Lunslaan 5 
4463 CV Goes 
Scholen op de kaart 

Franciscusschool - 09 AS 
Mevrouw E. Coomans, directeur  
Westmede 71  
4337 AL Middelburg  
Scholen op de kaart 

RK Basisschool St. Jozef - 10 QA 
Mevr. A van den Noort, directeur  
Pablo Picassoplein 121 
4382 KB Vlissingen 
Scholen op de kaart 

RK Basisschool De Zandplaat - 14 ZQ 
Mevr. F. van Stee, directeur  
Mr. Dr. Messtraat 1 
4441 AV Ovezande 
Scholen op de kaart 

RK Basisschool Jan van Schengen - 15 
DF 
Dhr. H. van den Dries, directeur  
Mr. Dr. Meslaan 8 
4451 AK Heinkenszand 
Scholen op de kaart 

 

In bovenstaand overzicht zijn de huidige directeuren van de scholen opgenomen. 



 

 

1.2.5 Organisatiestructuur 

 

 1.2.6 (Gemeenschappelijke ) medezeggenschap 

De GMR is het orgaan waar zeggenschap over onze gemeenschappelijke belangen 
vorm krijgt. De GMR  komt minimaal 5 keer per jaar bij elkaar. Door de GMR wordt 
een lid voorgedragen voor de Raad van Toezicht. 
Medezeggenschap is meewerken aan goed onderwijs. 
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad, de medezeggenschapsraden 
van de scholen, College van Bestuur en de directeuren staan voor hetzelfde 
belang: kwalitatief goed onderwijs in een veilige omgeving voor kinderen en 
personeel. De GMR van Prisma scholengroep bestaat uit 13 leden. Iedere school 
voelt zich hierin vertegenwoordigd. In deze raad kunnen ouders en personeel 
invloed uitoefenen op het beleid van het bestuur. Het overleg tussen GMR en 
bestuur is te omschrijven als zeer constructief en positief kritisch. Dit is een prima 
basis voor een goede kwaliteit van, en grote betrokkenheid bij het onderwijs. Voor 
meer informatie is het jaarverslag van de GMR  te raadplegen. 

1.2.7 Verbonden partijen 

Belanghebbende organisaties of groepen: 

● Regionaal Pedagogisch Centrum Zeeland (RPCZ), betreffende 
schoolbegeleiding en professionalisering 

● ArboUnie, betreffende verzuimbegeleiding, arbozorg, bedrijfsarts en risico 
inventarisatie en evaluatie 

● Dyade Zuid West Nederland, betreffende bestuursondersteuning en 
administratie 

● Samenwerkingsverband Kind op 1, betreffende leerlingenzorg 



 

 

● Kibeo en KOW, organisaties betreffende kinderopvang 

1.2.8 Klachtenbehandeling 

Over dit kalenderjaar is geen jaarverslag beschikbaar. Dit i.v.m. ziekte van de 
externe vertrouwenspersoon. Gedurende 2020 zijn de werkzaamheden 
overgenomen door een nieuwe vertrouwenspersoon. Zij heeft in de voor haar 
geldende periode geen meldingen van klachten ontvangen. Er is i.v.m. deze 
wisseling een bijeenkomst geweest waarbij de interne vertrouwenspersonen van 
de aangesloten scholen konden kennismaken.  Klachtenregeling Prisma 
Scholengroep 

1.2.9 Juridische structuur 

Prisma scholengroep is een Stichting die op 1 januari 2019 is opgericht en die 
voortkomt uit de voormalige besturen van Stichting Katholiek Onderwijs Borsele 
en Stichting Prisma. De organisatie verzorgt primair onderwijs aan 4 tot 12/13 
jarigen op 13 basisscholen met een katholieke en interconfessionele grondslag  en 
algemeen-bijzondere grondslag in de vorm van Montessori-onderwijs. De scholen 
zijn verspreid over 6 gemeenten. 
De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Middelburg onder 
dossiernummer 41113537. 

1.2.10 Governance Code 

Prisma scholengroep handhaaft de code goed bestuur in het onderwijs waarbij 
sprake is van scheiding tussen toezicht houden (RvT) en besturen (CvB). Het CvB 
richt zich op de diverse bestuurlijke taken zoals omschreven in het 
managementstatuut. 

  



 

 

2 Verantwoording van het beleid 

In dit hoofdstuk verantwoordt het bestuur het gevoerde beleid op de volgende 

beleidsterreinen: Onderwijs & kwaliteit, Personeel & professionalisering, 

Huisvesting & facilitaire zaken, en Financieel beleid. De doelen uit strategisch 

beleidsplan gesteld zijn, staan centraal. De laatste paragraaf van dit hoofdstuk 

gaat over de continuïteitsparagraaf. 

2.1 Onderwijs & kwaliteit 

2.1.1 Onderwijskwaliteit en kwaliteitszorg 

Prisma scholengroep geeft vorm aan haar opdracht zich te verantwoorden voor de 

kwaliteit van het onderwijs door middel van een kwaliteitsrapportage. Onderwijs 

functioneert tenslotte in een maatschappelijke context. Deze kwaliteitsrapportage 

schooljaar 2020-2021 is een weergave van de resultaten van onze inspanningen 

om goed onderwijs te bieden aan de leerlingen van onze scholen.  

In het document Kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur  hebben wij beschreven: 

● Hoe wij onderwijskwaliteit definiëren 

● Hoe wij zicht houden op de onderwijskwaliteit 

● Op welke manier wij werken aan de onderwijskwaliteit 

● Hoe wij verantwoording afleggen over de onderwijskwaliteit 

Het model ‘Regie op onderwijskwaliteit’ van de PO raad is hierbij ons uitgangspunt 

geweest.  

2.1.2 Doelen en resultaten 

Het antwoord op de eerste vraag ‘Hoe definiëren wij onderwijskwaliteit’ is 

samengevat in het strategisch beleid 2019-2023 . Dit strategisch beleid is het 

uitgangspunt geweest voor het maken van de schoolplannen voor 2020-2024. 

Vanuit het schoolplan maakt elke school jaarlijks een actieplan dat twee keer per 

jaar wordt geëvalueerd. Voor het voorjaar van 2022 staat een tussenevaluatie van 

de schoolplannen op de planning. Deze evaluaties geven een beeld van de mate 

waarin de doelen op bestuurs- en schoolniveau zijn gerealiseerd.  

 

Eén van de doelen die wij ons gesteld hebben vanuit het strategisch beleid is het 

werken aan goede basisvaardigheden van onze leerlingen. De mate waarin we 

hier succesvol in zijn is te lezen in de analyse van de leerresultaten van de scholen 

en zijn samengevat in bovengenoemde kwaliteitsrapportage 2020-2021. Hierin 

zijn zowel de gegevens van het leerlingvolgsysteem te vinden als de mate waarin 

leerlingen aan het einde van de basisschoolperiode de referentiedoelen hebben 

behaald.  

 

In 2021 hebben een aantal themaonderzoeken plaatsgevonden door de 

onderwijsinspectie op de scholen. Op de Franciscusschool en de Schuttevaer 

betrof dit een thematisch doorstroomonderzoek schoolloopbanen Covid. Op de 



 

 

Mgr. Heyligersschool is op 17 juni 2021 een breder onderzoek geweest naar de 

gevolgen van de Corona crisis op de school. Dit is gecombineerd met een gesprek 

met het bestuur over de gevolgen van deze crisis voor de ontwikkeling van de 

leerlingen en de wijze waarop bestuur en scholen hierop inspelen. Ook wilden de 

onderzoekers succesvolle interventies in beeld brengen.  

In december 2021 werd het vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen 

aangekondigd door de onderwijsinspectie voor januari 2022. 

2.1.3 Overige ontwikkelingen 

We zien dat Corona ook in 2021 zorgde voor een grote impact op de scholen. Om 

de kwetsbare leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden gedurende de lockdown 

aan het begin van 2021 is ervoor gekozen om veel meer dan in de eerste lockdown 

deze leerlingen op te vangen in de noodopvang. Mede hierdoor, maar ook door de 

verbeterde kwaliteit van de online lessen vergeleken met de eerste lockdown, is 

de achterstand in leergroei op de scholen zeer beperkt gebleken. Op een aantal 

scholen was er zelfs sprake van meer leergroei dan voorheen. De oorzaak hiervoor 

zien we in de grote nadruk bij het online lesgeven op de basisvaardigheden.  

De schoolontwikkeling heeft op de scholen wel vertraging opgelopen. Gedurende 

een lange tijd was het voor schoolteams niet mogelijk om fysiek met elkaar te 

overleggen en de tijd, energie en aandacht van directeuren en leerkrachten ging 

vooral naar het draaiende houden van de school of groep en het op peil houden 

van het primaire proces. Ruimte voor onderwijsontwikkeling was er minder dan 

andere jaren.  

2.1.4 Passend onderwijs 

Prisma scholengroep is aangesloten bij het samenwerkingsverband Kind op 1. Alle 
schoolbesturen van Zuid- en Noord-Beveland, Schouwen-Duiveland, Tholen en 
Walcheren zijn hierbij aangesloten m.u.v. de reformatorische scholen. De wet 
passend onderwijs legt zorgplicht op voor elke school.  De scholen van Prisma 
scholengroep hebben een eigen geactualiseerd schoolondersteuningsprofiel. De 
beschikbare middelen worden uitgegeven aan leerlingenzorg en de begeleiding 
van leerlingen met als doel tegemoet te komen aan de zorg en begeleiding die de 
leerlingen nodig hebben.  

2.1.5 Toekomstige ontwikkelingen 

In augustus 2021 is de wet op burgerschapsonderwijs ingegaan. Hoewel op alle 

scholen van Prisma scholengroep volop gewerkt wordt aan kennis en 

vaardigheden van onze leerlingen op dit gebied, weten we dat het nog beter kan. 

In 2022 zullen we daarom werken aan meer samenhang tussen de verschillende 

aspecten van burgerschap, meer doorlopende leerlijnen en meer verbinding met 

het schoolklimaat. Ook het evalueren van de resultaten van ons 

burgerschapsonderwijs vraagt aandacht.  

 

De basiskwaliteit van het onderwijs is op alle scholen van de Prisma scholengroep 

op orde. Daarnaast heeft elke school keuzes gemaakt om de lat nòg wat hoger te 



 

 

leggen op die aspecten van het onderwijs die passen bij de school en/of populatie. 

Hierin willen we echter verder ontwikkelen. Goed onderwijs geven vinden onze 

medewerkers de normaalste zaak van de wereld en daardoor zijn ze zich niet altijd 

bewust van wat aanvullende ambities op de basiskwaliteit zijn. Bovendien kunnen 

deze aanvullende ambities op elke school verder ontwikkeld worden. En dat is dan 

weer een ambitie van Prisma scholengroep als geheel.  

In de ontwikkeling van het nieuwe strategisch beleid waar in 2022 een start mee 

gemaakt zal worden, zal hier uitgebreid aandacht voor zijn.  

 

Voor 2022 hebben we onszelf tot doel gesteld om de inzet van de middelen voor 
passend onderwijs, zowel vanuit het samenwerkingsverband als vanuit de 
lumpsum, gerichter in te zetten voor de leerlingen met extra 
zorg/onderwijsbehoeften. We willen op deze manier ons steentje bijdragen aan 
het verbeteren van de kansengelijkheid van leerlingen in het onderwijs.  

2.2 Personeel & professionalisering 

2.2.1 Personeel 

In de notitie personeelsbeleid is beschreven hoe Prisma scholengroep hier invulling 
aan geeft. Voor actuele informatie en berekeningen verwijzen wij naar het 
Bestuursformatieplan 2021 - 2022 en naar het document Cockpit 2020 - 2021. 
Het personeelsbestand vertoont een lichte groei. Dit ondanks het feit dat de 
leerlingtelling van 1 oktober 2021 lager is uitgevallen dan het voorgaande jaar. 
Prisma scholengroep heeft in de voorgaande jaren geïnvesteerd in bovenformatief 
personeel, met als doel dat dit personeel nu ingezet wordt om het vertrek van 
werknemers op te vangen. Een andere factor van de personele groei is dat er 
personeel is aangesteld vanuit de NPO middelen, aan de besturen verstrekt om 
de achterstanden vanwege corona weg te werken. 

2.2.2 Strategisch personeelsbeleid 

Prisma scholengroep heeft zich ontwikkeld tot een stevige onderwijsorganisatie 
met een eigen gezicht binnen de Zeeuwse regio. Een Prismaschool is een volledig 
op kinderen gerichte organisatie, die niet alleen onderwijst maar zelf ook leert. 
Want in een professionele omgeving leren mensen van elkaar met het oog op 
steeds meer kwaliteit voor kinderen. Het leren en de professionele ontwikkeling 
van leraren en van het schoolteam staan ten dienste van en dragen bij aan de 
ontwikkeling van de schoolorganisatie. Andersom kan de ontwikkeling van de 
school ook nieuwe kansen en impulsen geven aan professionalisering. 
Bovenstaande wordt verder beschreven in de notitie professionaliseringsbeleid. 

2.2.3 Ziekteverzuim                                   

Hoewel we bij Prisma scholengroep voor wat betreft de jaarcijfers uitgaan van het 
schooljaar, is het ook interessant om de cijfers van 2021 te totaliseren. Deze 
geven aan dat er grip is op het verzuimpercentage maar dat er ook, gezien de 
schommelingen in de laatste jaren, sprake is van een onvoorspelbare factor. 
Uiteraard speelt de corona pandemie ook een rol in deze cijfers. Voor 2021 ligt 
het verzuimpercentage van Prisma scholengroep met 3,8% onder het landelijk 
gemiddelde van 5,9%.  



 

 

2.2.4 Gesprekkencyclus 

In het schooljaar 2020 -2021 is er met 89% van het personeel een gesprek 
gevoerd in het kader van de gesprekkencyclus. Dit is, na vorig schooljaar, opnieuw 
een hoog percentage t.o.v. voorgaande jaren. Het streven blijft om met alle 
personeelsleden de formele gesprekken te voeren. De redenen voor het feit dat 
met 11% geen gesprek gevoerd is, zijn uiteenlopend. Uit inventarisatie blijkt dat 
langdurig ziek, mobiliteit naar een andere school of beëindigen van de 
onderwijsloopbaan de belangrijkste factoren hierin zijn.  

2.2.5 Tevredenheidsmeting 

Binnen Prisma scholengroep geldt dat in het schooljaar 2020-2021 geen 
tevredenheidsmetingen zijn afgenomen conform de afspraak deze meting 
eenmaal per twee jaar af te nemen. Dit met uitzondering voor 2 scholen waar wel 
een meting heeft plaatsgevonden i.v.m. lage resultaten in het vorige schooljaar. 
Voor het monitoren van de sociale veiligheidsbeleving geldt een jaarlijkse 
verplichting. Beide zijn beschreven in de eerder genoemde kwaliteitsrapportage.  

2.2.6 Mobiliteit 

Enkele doelen in het mobiliteitsbeleid van Prisma zijn het benutten van de 
mogelijkheid om de expertise op de juiste plaats in te zetten en het streven naar 
een flexibele organisatie met breed inzetbare medewerkers. We zien mobiliteit als 
een mogelijkheid voor personeel zich te ontwikkelen. 
Voor 2021 zijn de volgende percentages van toepassing: 
Intern:   Mobiliteit binnen de school (andere groep)    7% 

      Mobiliteit binnen Prisma  scholengroep           3% 
Extern:  Mobiliteit buiten Prisma scholengroep            3%         

2.2.7 Transfercentrum Onderwijs Zeeland (TCOZ) 

TCOZ is een transfercentrum waarin verschillende onderdelen waren 
ondergebracht: Een invalpool voor leerkrachten, een P&O netwerk en een 
nascholingsorganisatie (de 3L Academie). Inmiddels is alleen de invalpool nog van 
toepassing. TCOZ is een zelfstandige organisatie waarbij naast Prisma 
scholengroep nog 12 besturen voor primair onderwijs uit de regio zijn 
aangesloten. 

2.2.8 Prismadag 

Na 2020 kon ook in 2021 de jaarlijkse personeelsdag in september i.v.m. corona 
maatregelen geen doorgang vinden. Het is een gemis dat de mogelijkheid tot het 
formeel en informeel samenzijn op organisatieniveau niet benut kon worden. Voor 
2022 wordt gestreefd naar een inhaalslag in de vorm van een informeel moment 
én een onderwijsinhoudelijke personeelsdag 

2.2.9 Beleid inzake uitkeringen en ontslag 

De wet normering topinkomens (WNT) wordt door Prisma scholengroep nageleefd. 
Voor uitkeringen en eventuele ontslagvergoedingen handelt Prisma conform de 
cao. De maximaal toegekende transitievergoeding wordt hiermee niet 
overschreden. 



 

 

2.2.10 Verantwoording extra middelen werkdruk en prestatiebox 

Naar aanleiding van CAO onderhandelingen zijn in 2018 
werkdrukverminderingsgelden door het ministerie uitgekeerd aan de besturen. 
Zoals vereist is er op schoolniveau met het team gesproken over de inzet van deze 
middelen. Op basis hiervan is een bestedingsplan per school opgesteld en is dit 
ter goedkeuring aan de P-MR voorgelegd. Na deze goedkeuring is vervolgens 
invulling gegeven aan de plannen. Voor het komende schooljaar zal opnieuw deze 
procedure gevolgd gaan worden. De inzet van de werkdrukverminderingsgelden 
wordt per schooljaar in beeld gebracht.  De schooljaren 2020-2021 en 2021-2022 
zijn hier te raadplegen. 

2.3 Organisatie en kwaliteit 

2.3.1 Leerlingenaantallen 

De krimp in leerlingen per 1 oktober 2021 op stichtingsniveau bedroeg 52 
leerlingen. Dit is een aanzienlijk percentage van het totaal. Ondanks deze daling 
houden voor we voor onze lange termijnplanningen rekening met een stabilisering 
van het leerlingenaantal op stichtingsniveau, wetend dat de situatie per school 
verschillend is. In prognoses van DUO is zichtbaar dat de terugloop van leerlingen 
afvlakt en dat daarna weer lichte groei verwacht mag worden. Tevens is het zinvol 
te vermelden dat de daadwerkelijke tellingen voor Prisma Scholengroep in de 
laatste jaren hoger uitkomen dan de getallen in de prognoses. 

2.3.2 Bestuurlijke samenwerking 

Per 1 januari 2019 was de daadwerkelijke fusie tussen de beide organisaties SKOB 
en Prisma een feit en is gekozen voor de nieuwe naam Prisma scholengroep. In 
de kalenderjaren 2019 en 2020 heeft de vervlechting van de twee organisaties 
centraal gestaan op alle mogelijke beleidsterreinen. Ook in 2021, inmiddels het 
3e jaar na de fusie, speelt dit nog steeds. Mede ook door het feit dat de onderlinge 
verbinding door corona ons de afgelopen 2 jaren beperkt heeft. 
Prisma blijft ook op andere manieren de samenwerking met collega-besturen 
zoeken. 
Voorbeelden hiervan: 

● Deelname aan het CPOZ, een overlegorgaan waarin de Zeeuwse besturen 
vertegenwoordigd zijn. Hier wordt gekeken hoe regionale actiepunten in 
gezamenlijkheid kunnen worden opgepakt. 

● Samenwerking met collega-bestuur Albero op het terrein van 
kwaliteitsbeleid en cultuureducatie. 

● Deelname in Transfercentrum Onderwijs Zeeland waarin ondergebracht een 
invalpool voor leerkrachten. 

● Deelname in de vorming en bemensing van een Taal Expertisecentra (TEC) 
in Middelburg in samenwerking met collega-besturen. 

● Deelname in traject doorstroom primair onderwijs – voortgezet onderwijs 
(PO-VO) op de Bevelanden. 

2.3.3 Integrale kindcentra (IKC) 

De stap van scholen om te komen tot (Integrale)kindcentra is onomkeerbaar. Er 
liggen duidelijke mogelijkheden voor de individuele scholen om de samenwerking 
met kinderopvang en/of collega-scholen gestalte te geven. Om invulling aan deze 



 

 

plannen te geven is onderling contact tussen scholen en kinderopvang onmisbaar. 
Door corona zijn hier beperkt mogelijkheden voor geweest. 

2.3.4 Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) 

De nieuwe Europese privacywetgeving is sinds mei 2018 van toepassing, De 
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit vraagt om e.e.a. in 
school goed te regelen, zoals hoe zorgvuldig om te gaan met dossiervorming, 
leerlingvolgsysteem, beeldmateriaal, internet, toestemming gegevens delen, 
bewaartermijnen, papieren administratie, het verwerken van persoonsgegevens 
enz. Het stappenschema dat door Kennisnet is aangeboden is hierin de leidraad. 
De aangestelde Functionaris Gegevensbescherming ziet toe op dit proces en 
bezoekt scholen m.b.t. de naleving van de verordening.  

 

2.4 Huisvesting & facilitaire zaken 

Prisma scholengroep hecht veel waarde aan de wijze waarop de scholen 
gehuisvest zijn. Ons streven is altijd nog geweest om samen met de gemeenten 
en partners binnen het gebouw te zorgen voor nette, goed onderhouden 
gebouwen. Over 2021 vallen de volgende aandachtspunten te melden: 

● Het integraal huisvestingsplan (IHP) is binnen meerdere gemeenten 
onderwerp van gesprek. Prisma behartigt tijdens deze gesprekken de 
belangen van de scholen waarbij de IKC ontwikkelingen een belangrijke rol 
spelen. 

● Alle scholen beschikken over een digitale Risico-Inventarisatie & Evaluatie. 
Samen met de arbo consultant wordt deze bewaakt. Actiepunten die hieruit 
voortkomen, worden opgenomen in de actieplannen per school. 

● De meerjaren onderhoudsplanningen (MJOP’s) vormen het uitgangspunt 
voor de planning van Prisma in de komende jaren. Per gemeente zijn er 
afspraken gemaakt hoe de gemeente in de toekomst geïnformeerd wordt 
over het uitgevoerde onderhoud. Een actualisatie en opwaardering naar 
DMJOP’s (met de D van duurzaam) vindt voor 7 scholen plaats in 2022. 
Voor 5 scholen zal dit, i.o.m. betreffende gemeente, plaatsvinden in 2023. 
Voor één school is er geen MJOP bij het bestuur. De regie hiervan ligt bij de 
betreffende gemeente.  

● In aanloop naar mogelijke eisen m.b.t. duurzaamheid hebben de 
onderhoudswerkzaamheden op dit vlak extra aandacht. Daar waar mogelijk 
worden subsidietrajecten, al dan niet in samenwerking met betrokken 
gemeente, benut. 

● Brede scholen gaan steeds vaker over tot het instellen van een 
beheercommissie die kan handelen voor alle partners binnen het gebouw. 
Daar waar Prisma participeert in een brede school hebben we zitting in de 
commissie. 

● IKC ontwikkelingen op diverse scholen hebben consequenties voor 
inrichting. Prisma overlegt hierover met deelnemende partners en 
gemeente en stelt zonodig overeenkomsten op. 
 



 

 

2.5 Identiteit 

In het Strategisch beleidsplan 2019-2023 heeft Prisma scholengroep Identiteit als 
een van de kernwaarden benoemd. Hiervoor is dan ook op alle scholen aandacht. 
Om identiteit op de scholen vorm te geven wordt ook gebruik gemaakt van de 
diensten van de Identiteitsbegeleider. De activiteiten van de identiteitsbegeleider 
zijn vraaggestuurd. 
In mei 2021 is de bovenschoolse identiteitscommissie als werkgroep opgeheven. 
Deze werkgroep paste niet meer in de nieuwe besturingsfilosofie. In de laatste 
werkgroepbijeenkomst is de nieuwe besturingsfilosofie uiteengezet en is de 
werkgroep bedankt voor bewezen diensten. De afzonderlijke leden zijn gevraagd 
om de identiteitsontwikkeling op de scholen te blijven ondersteunen. 

Binnen de interconfessionele scholen de Leeuwerik en de Horizon zijn identiteits 
commissies actief die er zorg voor dragen dat RK en PC een passende plaats 
krijgen binnen de school. 

Identiteit gaat vorm krijgen binnen het nog te ontwikkelen professioneel statuut.  

De identiteitsbegeleider kan ingezet worden om te  zoeken naar opties en 
mogelijkheden om identiteit op de agenda te houden in deze tijd waarin elkaar 
fysiek treffen zowel tussen de scholen als binnen de geloofsgemeenschappen in 
frequentie sterk is afgenomen. 

 

  



 

 

2.6 Financieel beleid 

2.6.1 Doelen en resultaten 

Terugkijkend op 2021 vanuit het financiële perspectief, hebben hierin enkele 
onderwerpen centraal gestaan. De nieuwe organisatie per 1 januari 2019 geeft 
slechts voor 2 jaar de mogelijkheid om terug te kijken en financiële consequenties 
in beeld te krijgen. Daarnaast werd 2021 fors beïnvloed door alle maatregelen die 
werden getroffen vanwege corona.   
Er was dit jaar sprake van een begroot tekort van -€ 186.643.  Gedurende het 
jaar is de financiële toestand op gezette tijden onder de aandacht geweest bij 
Raad van Toezicht, College van Bestuur en scholen. Uiteindelijk is het jaar 
afgesloten met een exploitatieresultaat van € 64.366 wat positief afsteekt t.o.v. 
de begroting. 
Verschillende aspecten waren van invloed op dit resultaat. Het feit dat het 
leerlingenaantal een daling vertoonde, had een negatief effect op de financiën. 
Door corona hadden we te maken met hogere huisvestingslasten voor extra 
schoonmaak en materialen, en ook de kosten voor leermiddelen en ICT waren 
hoger dan begroot. Een vierde, en veruit de belangrijkste factor, waren de 
stijgende personeelslasten door inzet van extra personeel en tijdelijke dubbele 
lasten. 
Hier stonden ook positieve factoren tegenover. Gedurende 2021 werd door de 
overheid het besluit genomen om de scholen te bekostigen voor herstel en 
ontwikkeling van het onderwijs gedurende en na corona: Het “Nationaal Plan 
Onderwijs” (NPO). Dit had voor 2021 een dermate positief effect dat het begrote 
tekort ondanks alle overschrijdingen is uitgekomen op een positief resultaat. Ook 
andere subsidies gerelateerd aan corona zoals “Extra Handen voor de Klas” en 
“Inhaal en Ondersteuningsprogramma” zorgden voor extra mogelijkheden. 
 
Opnieuw is er door Prisma geïnvesteerd in de benoeming van personeel. Dit wordt 
onder andere bekostigd door de niet af te dragen premie aan het 
Vervangingsfonds. Door deelname van Prisma in het Transfercentrum Onderwijs 
Zeeland (TCOZ) is de mogelijkheid benut om personeelsleden in de A-pool te 
benoemen en deze collega’s in te zetten voor voornamelijk langdurige 
vervangingen. Ook het eerder genoemde NPO is benut om meer personeel binnen 
de organisatie aan te stellen. 
 
De meerjarenbegroting wordt in 2022 geactualiseerd. De voorgenomen 
investeringen, de onderhoudslasten vanuit een duurzame meerjaren 
onderhoudsplanning en de personeelslasten spelen hierin een prominente rol. 
Voor de langere termijn houden we rekening met een stabilisatie van het 
leerlingenaantal. 
  
Wat voor voorgaande jaren geldt, is nog steeds van toepassing: We blijven kritisch 
in het bepalen van onze uitgaven en we blijven  zoeken naar het efficiënt inzetten 
van middelen die voordelen opleveren voor onze organisatie met als doel de 
kwalitatief hoge standaard te handhaven. 
  
In 2022 is er sprake van een tekort op de begroting van -€ 1.014.129. Dit is het 
bedrag van de gezamenlijke 13 scholen in de totale organisatie. Het grote tekort 
heeft 2 belangrijke oorzaken. De eerste is het feit dat vanuit NPO personeel is 



 

 

aangesteld terwijl er op het moment van het passeren van de begroting nog geen 
bekostiging beschikbaar was. Inmiddels is er per maart 2022 duidelijk geworden 
dat er voor het tweede schooljaar NPO een bedrag van van € 500 per leerling 
beschikbaar komt, aangevuld met een bedrag voor scholen die een 
achterstandsscore hebben.  De tweede oorzaak voor het grote tekort is dat er door 
de nieuwe systematiek van vereenvoudiging bekostiging per 1 januari 2023 een 
vordering van het ministerie zal plaatsvinden van ca € 600.000. Ondanks dit hoge 
negatieve bedrag zijn wij van mening dat dit te verantwoorden is. We gaan uit 
van een stabiele situatie op onze scholen. Daarnaast geven de kengetallen aan 
dat de organisatie financieel gezond genoeg is om dit verlies te kunnen dragen.  
Gedurende het komende kalenderjaar wordt de realisatie besproken in de 
betreffende geledingen. 

2.6.2 Treasury 

De stichting hanteert een treasurystatuut. In dit statuut is bepaald binnen welke 
kaders de instelling haar financierings- en beleggingsbeleid dient in te richten. Het 
uitgangspunt is dat de toegekende publieke middelen overeenkomstig hun 
bestemming worden besteed. Leningen en derivaten zijn niet van toepassing. 

De stichting heeft een zeer terughoudend financieel beleid gevoerd, conform de 
Regeling Beleggen lenen en derivaten OCW 2016. Er is gebruik gemaakt van 
spaarrekeningen. De tegoeden op deze rekening zijn direct opeisbaar. 

De bankrekeningen van Prisma scholengroep zijn ondergebracht bij de ABN-Amro, 
ING en Rabobank. Deze banken voldoen aan de criteria zoals opgenomen in het 
statuut en de regeling.  

2.6.3 Corona Crisis 

De corona crisis heeft in 2020 én 2021 een grote invloed gehad op het 
maatschappelijke leven. Ook op scholen is de invloed van corona groot geweest 
en is dat nog steeds. Vanuit het financiële perspectief betekent dit dat er extra 
investeringen en uitgaven hebben plaatsgevonden. Dit heeft zich geuit in het 
aanschaffen van extra devices om thuisonderwijs mogelijk te maken. Daarnaast 
hebben noodopvang, vervangingen van personeel en extra uitgaven voor 
schoonmaak en hygiëne artikelen geleid tot hogere uitgaven. Per 2021 zijn veel 
van deze lasten opgevangen door de toegekende NPO middelen. Vooralsnog gaat 
Prisma scholengroep er vanuit dat deze uitgaven geen gevolgen hebben voor de 
langere termijn. Derhalve is de meerjarenbegroting hierop niet aangepast. 

2.6.4 Allocatie van de middelen op bestuursniveau 

Binnen Prisma scholengroep is afgesproken een bestuursbegroting in te richten. 
In deze bestuursbegroting worden alle uitgaven opgenomen m.b.t. bovenschoolse 
bekostiging. Redenen hiervoor liggen op het terrein van gezamenlijke bekostiging, 
afspraken omtrent solidariteit en risicospreiding. 
Bovenschoolse bekostiging van deze uitgaven zal worden geëffectueerd door van 
alle scholen een bijdrage te vragen uit hun lumpsumbudget. De hierbij behorende 
middelen worden aan de schoolbegrotingen onttrokken door middel van 
doorbelasting van deze kosten. Er wordt een onderscheid gemaakt in uitgaven die 
ten laste komen van het budget “Personeel” en van het budget “Materieel”. 
  



 

 

Ten laste van het budget personeel komen: 

▪   personele lasten zoals het bovenschools management, de beleidsmedewerker 
onderwijsontwikkeling, de orthopedagoog, de logopedist, de opleidingsmentoren,  
het ICT  team en het secretariaat; 

▪    beloningsbeleid; 
▪    werving en selectie; 
▪    jubilea en spaarverlof; 
▪    arbo en bedrijfsgezondheidszorg; 
▪    de gehele nascholing en begeleiding van het personeel. 

  
Ten laste van het budget materieel komen: 

▪       de onderhoudsvoorziening; 
▪       de kosten voor de glasvezelaansluiting en beheer ICT; 
▪       de kosten voor het kopieercontract; 
▪       de kosten voor het contract identiteit; 
▪       kosten administratiekantoor en identiteitsbegeleiding; 
▪       organisatielasten zoals huisvesting en verzekeringen; 
▪       de jaarlijkse Prismadag. 

Uit dit beleid komt duidelijk naar voren dat er in gezamenlijkheid gekozen is voor 
een vergaande solidariteitsgedachte binnen Prisma. Dat daardoor de afdracht aan 
de bestuursbegroting hoger wordt dan veelal landelijk het geval is, zal duidelijk 
zijn. 

2.6.5 Allocatie van de middelen op schoolniveau 

De schoolbegroting wordt gevoed door: 

▪  het budget voor materiële instandhouding (waaronder de afschrijvingslasten 
ICT); 

▪          het budget voor personele kosten; 
▪          het budget voor personeel- en arbeidsmarktbeleid; 
▪          het budget prestatiebox; 

Afroming van deze totale schoolbegrotingen vindt plaats ten behoeve van de 
bovenschoolse begroting. 
  
Met de voor de schoolbegroting resterende financiële middelen dienen de 
schooldirecties de personele en materiële organisatie van de scholen te 
financieren. Zij zijn hiervoor integraal verantwoordelijk. 

2.6.6 Onderwijsachterstandsmiddelen 

Per 1 augustus 2019 is de nieuwe regeling onderwijsachterstanden van kracht 
geworden. Gelden worden nu toegekend op basis van de achterstandsscore van 



 

 

de school. Deze wordt bepaald door het CBS op basis van gegevens van individuele 
leerlingen.  

Voor 1 augustus 2019 was er sprake van de subsidie Impulsgebieden. Deze werd 
toegekend op basis postcodegebieden.  

Door Prisma Scholengroep worden de beschikbare middelen voor 
onderwijsachterstanden toegekend aan de scholen waarvoor de middelen worden 
ontvangen. De gelden worden gebruikt voor de bekostiging van personele inzet. 
Indien noodzakelijk wordt op grond van het solidariteitsbeginsel ook extra inzet 
van personeel op andere scholen binnen de organisatie bekostigd. 

De achterstandsscores voor het schooljaar per oktober 2021 bedragen:  

03CJ Montessorischool de Basis   11,34 
05FH De Horizon                 40,40 
06OD RK Basisschool Schuttevaer     30,54 
06SK ICBS De Leeuwerik      4,59 
08ZS RK Basisschool Holtkamp            249,78 
10QA RK Basisschool Jozef                         429,92 
 

2.6.7 Nationaal Programma Onderwijs 

Gedurende 2021 werd door de overheid het besluit genomen om de scholen te 
bekostigen voor herstel en ontwikkeling van het onderwijs gedurende en na 
corona: Het “Nationaal Plan Onderwijs” (NPO). Alle scholen hebben naar 
aanleiding hiervan een schoolscan gemaakt. Vervolgens zijn plannen opgesteld 
voor het eerste schooljaar NPO (2021 - 2022) met een doorkijk naar de volgende 
jaren. In de plannen zijn interventies opgenomen die voldoen aan de richtlijnen 
die het ministerie gesteld heeft, weergegeven via de menukaart. Deze plannen 
zijn ter instemming voorgelegd aan de MR per school. De plannen worden aan het 
eind van schooljaar 2021 - 2022 geëvalueerd met daaruit volgende acties voor 
het schooljaar hierna. 
 

2.7 Risico’s en risicobeheersing 

Rapportage aanwezigheid en werking van het intern 

risicobeheersingssysteem 

Basis voor risicobeheersing is een tijdige monitoring van ontwikkelingen binnen 
de organisatie. Middels een Planning & Controlcyclus vindt beheersing van de 
risico’s plaats waardoor tijdig kan worden ingegrepen indien dit noodzakelijk is. 
Per november 2021 is gestart met een risicoanalyse op 5 domeinen om het interne 
risicobeheersingssysteem te actualiseren. Deze is uitgevoerd door een extern 
bedrijf, Provenance. Ondanks dat de definitieve vaststelling van dit rapport per 
januari 2022 heeft plaatsgevonden zijn de belangrijkste risico’s in de volgende 
paragraaf beschreven. Tevens is er een actieplan opgesteld n.a.v. de analyse. Het 
uitgangspunt is om de risicoanalyse eens in de twee jaren uit te voeren. 
 



 

 

Beschrijving van de belangrijkste risico’s en onzekerheden 

De jaarrekening 2021 en de begroting 2022 en het meerjarenperspectief zijn 
opgesteld met de volgende risico’s en onzekerheden. Voor een volledige 
beschrijving wordt verwezen naar het door Provenance opgestelde rapport.  
 
Per domein worden de belangrijkste risico’s en onzekerheden beschreven en de 
genomen beheersmaatregelen. Als onderdeel van het interne 
risicobeheersingsysteem heeft Prisma scholengroep op basis van een inschatting 
van kans * impact het benodigde buffervermogen bepaald mocht een risico zich 
voordoen.  
 
Onderwijs 
Binnen Prisma scholengroep is er een hoge kwaliteitsstandaard voor het 
onderwijs. Deze staat onder grote druk door de herhalende Covid-19 maatregelen 
waardoor alle rek bij medewerkers; ouders en kinderen eruit is. De geboden 
faciliteiten vanuit de gemeente, die op het gebied van de benodigde jeugdzorg 
wordt aangeboden staat ook onder grote druk en vergt veel inspanning, extra 
overlegmomenten en werkdruk bij de medewerkers. Om het onderwijs 
toekomstbestendig te maken zal het anders georganiseerd moeten worden als we 
de eigen onderwijskundige kwaliteitsmaatstaven willen handhaven. De 
ontwikkeling naar integrale kindcentra vraagt echter kennis en kunde die op dit 
moment wordt gemist. 
 
Beheersmaatregelen: 

• Kaders stellen vanuit bestuur en grenzen aangeven 
• Zorgspecialisten op scholen aanstellen 
• Onderzoek naar (toekomstige) onderwijskwaliteit door kwaliteitsgroep 
• Informatie en aandacht vanuit het management, delen van kennis van 

andere scholen onderling 
 
Benodigd buffervermogen € 238.000 
 
Personeel en organisatie 

Het tekort van beschikbaar onderwijskundig personeel op arbeidsmarkt speelt de 
Prisma scholengroep steeds meer parten. Weliswaar heeft Prisma scholengroep 
een samenwerking met een transfercenturm maar deze stellen onvoldoende tot 
geen medewerkers meer beschikbaar. Daarbij komt dat de werkdruk voor de 
medewerkers als gevolg van Covid-19, complexe leerlingvraagstukken, toename 
ziekteverzuim en overheidsbemoeienis toeneemt. Bovendien geeft de 
onevenwichte leeftijdsopbouw de komende jaren een forse uitstroom van 
medewerkers wegens pensionering.   
 
Beheersmaatregelen: 

• Werving en instroom van jonge nieuwe medewerkers 
• Wervingscampagnes, zij-instroom trajecten en opleidingsschool 
• Inzet werkdrukverminderingsgelden, investeren in personeel en 

bovenformatie 
• Ziekterverzuim van medewerkers blijft onder de aandacht 

 
Benodigd buffervermogen € 466.000 



 

 

 
Externe factoren 
Als belangrijke externe risicofactor ziet de Prisma scholengroep het 
overheidsbeleid op het gebied van onderwijs. Vaak wordt dit over de scholen 
uitgerold, maar is diffuus in uitvoering en kan zomaar tussentijds worden 
aangepast. De continuïteit van het onderwijs komt daarmee in gevaar.  
 
Beheersmaatregelen: 

• Voor toekomstig overheidsbeleid zijn geen maatregelen onderkend 
• Voor huidig overheidsbeleid (NPO) wordt door middel van planvorming naar 

duurzame oplossingen gestreefd 
 
Benodigd buffervermogen € 276.000 
 
Huisvesting 

Het realiseren en de komende jaren op orde krijgen van de onderwijshuisvesting 
naar de duurzaamheidseisen is gewoonweg niet mogelijk.  
 
Beheersmaatregelen: 

• Meerjarenonderhoudsplanning opstellen inclusief 
duurzaamheidsinvesteringen in overleg met en rol van de gemeente. 

 
Benodigd buffervermogen € 148.000 
 
Financiën en Bedrijfsvoering 

De aanpassing in de vereenvoudiging van de lumpsumbekostiging eind van het 
jaar 2022 geeft een risico van 6 ton voor de Prisma scholengroep. Dit bedrag zal 
vanuit de algemene reserve (buffervermogen) gedekt moeten worden.  
 
Beheersmaatregelen: 

• Geen. 
 
Benodigd buffervermogen (exclusief afboeking vordering OCW als onderdeel van 
de vereenvoudiging) € 126.000 
 
Voor een volledige beschrijving van de onderkende risico’s en onzekerheden, 
beheersmaatregelen en bepaling van het benodige buffervermogen (€ 1.255.000 
exclusief afboeking vordering OCW) wordt verwezen naar het door Provenance 
opgestelde rapport. 
 

3. Verantwoording van de financiën 

In de volgende paragrafen wordt ingegaan op de toekomstige ontwikkelingen voor Prisma 
scholengroep. Hiermee willen we een beeld geven van de continuïteit van de stichting. Er is 
geen sprake van majeure investeringen of doordecentralisatie van de huisvesting. 



 

 

 

3.1 Ontwikkelingen in meerjarig perspectief 

 
Leerlingen  

 Realisatie  
2020 

Realisatie 
2021 

Prognose 
2022 

Prognose 
2023 

Prognose  
2024 

Aantal 
leerlingen  

2.327 2.275 2.275 2.275 2.275 

 

Uitgangspunt van de leerling prognose is een stabilisatie van het leerlingaantal 
op bestuursniveau. Gezien de spreiding van de scholen over diverse kernen, 
zullen sommige scholen groeien en andere scholen krimpen. 
 

FTE 

Aantal FTE Realisatie  
2020 

Realisatie 
2021 

Prognose 
2022 

Prognose 
2023 

Prognose  
2024 

Bestuur / 
management 

15.70 14.50 14.50 14.50 14,50 

Onderwijzend 
personeel 

142.55 143.93 138,82 136.42 133,27 

Ondersteune
nd personeel  

25.13 35.39 35,04 31,52 30,98 

Totaal 183.38 193.82 188,36 182,44 178,75 

 

De formatie personeel 2021 is met 10 fte toegenomen ten opzichte van 2020. De 
toename betrof met name het ondersteunend personeel. Dat er toch meer 
formatieve inzet is gedaan ondanks de daling van het aantal leerlingen heeft te 
maken met subsidie Nationaal Programma Onderwijs. Deze subsidie heeft deze 
inzet mogelijk gemaakt. Het uitgangspunt is dat de tijdelijke benoemingen 
omgezet gaan worden in vaste benoemingen. Op deze wijze kunnen de 
toekomstige vacatures in verband met de pensionering van medewerkers worden 
opgevangen en kunnen deze medewerkers ingezet worden bij de vervanging van 
ziekte.   

Besluiten betreffende de formatieve inzet worden genomen bij het opstellen van 
het bestuursformatieplan in het voorjaar. Mochten ontwikkelingen daartoe 
aanleiding geven, dan kan de in te zetten formatie hierop aangepast worden.   

3.2 Staat van baten en lasten en balans 

 
Staat van baten en lasten 



 

 

 

Realisati

e 2020 

Begrotin

g 
2021 

Realisati

e 
2021 

Prognos

e 2022 
Progno

se 2023 

Progno

se 

2024 

 
Verschil 
2021 t.o.v. 

begroting 

 

Verschil  

2021 
t.o.v. vorig 

jaar 

BATEN  

Rijksbijdrage
n 

14.992.707 14.982.788 16.519.989 16.288.24
1 

15.882.60
7 

14.760.27
8 

1.537.201 1.527.282 

Overige 
overheids- 
bijdragen en 
subsidies 

100.042 154.224 95.626 112.541 100.000 100.000 
 

-58.598 -4.415 

Overige 
baten 

266.071 207.042 272.921 185.937 174.670 174.670 65.879 6.860 

TOTAAL 

BATEN 
15.358.82

0 
15.344.054 16.888.537 16.586.7

19 
16.157.2

77 
15.034.9

48 
1.544.483 1.529.717 

LASTEN    

Personeels- 
lasten 

13.621.879 13.474.624 14.271.596 14.521.52
1 

14.024.91
3 

13.969.28
1 

796.976 649.717 

Afschrijvinge
n 

344.876 317.169 325.612 436.363 383.467 391.103 8.443 -19.264 

Huisvestings
- 
lasten 

864.000 655.997 791.238 788.380 873.380 873.380 135.241 -72.762 

Overige 
lasten 

1.127.407 1.082.727 1.429.223 1.265.587 1.155.387 1.155.387 346.496 301.816 

TOTAAL 

LASTEN 
15.958.16

3 
15.530.517 16.817.670 17.011.8

52 
16.437.1

47 
16.389.1

52 
1.287.153 859.507 

SALDO   

Saldo baten 
en lasten 

-599.342 -186.463 70.867 -425.133 -279.870 -
1.354.203 

257.330 670.210 

Saldo 
financiële 
baten en 
lasten 

416  -6.601    -6.601 -6.189 

TOTAAL 

RESULTAAT 
-598.926 -186.463 64.267 -425.133 -279.870 -1.354-

203 
263.936 -676.399 

Het resultaat 2021 is € 264.000 positiever dan de begroting en € 676.000 positiever dan  
de realisatie 2020. 
Tijdens het opstellen van de begroting 2021 was nog niet bekend dat er extra 
subsidies beschikbaar kwamen in de vorm van de subsidie Extra Hulp in de klas 
en de subsidie Nationaal Programma Onderwijs (NPO). De subsidie NPO is 
ontvangen vanaf de start van schooljaar 2021-2022 maar kon nog niet volledig 
ingezet worden. 
De ontvangst van deze extra subsidies en de toename van de normbedragen 
verklaren het verschil tussen de gerealiseerde rijksbijdragen 2021 en de begroting 
2021 en de realisatie 2020. 
 



 

 

De gemeentelijke bijdragen 2021 waren in 2021 praktisch gelijk aan de 
ontvangsten in 2020 maar lager dan de inschatting op het moment van het 
opstellen van de begroting 2021. De ontvangsten betroffen met name 
ontvangsten voor de gemeentelijke subsidies VVE, onderwijsachterstandsgelden 
en opleidingsschool Zuid West. 
 

Onder de overige baten zijn de inkomsten uit detacheringsovereenkomsten, 
verhuur en arrangementen  
cluster 1 &2 verantwoord.  Deze baten waren ongeveer gelijk aan de inkomsten 
2020 maar hoger dan dat er voor 2021 begroot was. 
 

De personele lasten bestaan uit de loonkosten en de overige personele lasten. De 
gerealiseerde loonkosten 2021 waren hoger dan de begroting 2021 en de realisatie 
2020. 
Door de ontvangst van de subsidie NPO en de Extra Hulp voor de Klas was het 
mogelijk om meer formatie in te zetten.  De gemiddelde formatieve inzet in 2021 
was 191,17 fte ten opzichte van 183.43 fte in 2020. Daarnaast zijn de loonkosten 
toegenomen met 2.25% naar aanleiding van de nieuwe cao afspraken. 
De overige personele lasten zijn toegenomen door een extra dotatie aan de 
voorziening langdurig zieken, hogere kosten voor nascholing en kosten voor 
inhuur derden. 
 

De huisvestingslasten waren hoger dan begroot maar lager dan de 
huisvestingslasten in 2020. In 2021 is er meer uitgegeven aan energielasten, 
schoonmaaklasten en klein onderhoud. In 2021 is er geen extra dotatie gedaan 
aan voorziening onderhoud waardoor de lagere huisvestingslasten ten opzichte 
van 2020 worden verklaard. 
 

De overige lasten zijn hoger dan de begroting 2021 en de realisatie 2020 door 
met name de uitgaven voor ICT. In 2021 zijn op diverse scholen nieuwe systemen 
geïmplementeerd. 
 

De begroting 2022 is aangepast ten opzichte van de vastgestelde jaarbegroting 
2022. 
Inmiddels is nl. bekend dat de NPO gelden, inclusief de gelden voor de NPO 
onderwijsachterstanden, ook voor schooljaar 2022-2023 toegekend gaan worden. 
Hiermee was in de begroting van 2022 nog geen rekening gehouden. Omdat de 
rijksbijdragen 2022 daarmee voor ongeveer € 400.000 hoger gaan worden, wat 
effect heeft op de ontwikkeling van de kengetallen en met name op het normatief 
eigen vermogen, is besloten in de continuïteitsparagraaf de begroting 2022 aan 
te passen. 
 

Naast de toevoeging van de NPO is tevens bekend geworden wat de beschikkingen 
over de maanden augustus tot en met december 2022  zijn inclusief de 7% 
korting. In de aangepaste begroting 2022 zijn de rijksbijdragen daarop aangepast 
en is het begrote bedrag van € 600.000 onder de buitengewone baten en lasten 
komen te vervallen. 
Aanpassing van het inkomen vergt daarnaast ook een aanpassing van de formatie 
en de investeringen. Alle voor zover bekende wijzingen in de formatie zijn 



 

 

doorgevoerd. Dit betreft tevens de investeringen. Bij de investeirngen is tevens 
gebleken dat de aanwezig activa van 2021 bij het opstellen van de begroting 
ontbraken. Deze zijn in de aangepaste begroting gecorrigeerd.  
 
Voor de komende jaren is een negatief resultaat begroot.  
 

Voor het jaar 2022 wordt het negatieve resultaat grotendeels verklaard door de 
verwachte korting van 7% op de rijksbijdragen wegens de overgang naar een 
kalenderjaarbekostiging. De uitgangspunten voor de meerjarenbegroting zijn  

● een stabiel leerlingaantal;  
● de huidige formatie wordt gehandhaafd.  De boventallige formatie zal 

worden ingezet voor ziektevervanging, arrangementen en vervanging van 
toekomstige vertrek wegens pensionering; 

● een toename van de energielasten met 20%; 
● investeringen in ICT die met name in 2022 zullen plaatsvinden; 
● de overige lasten zijn begroot op de historische lasten met nog extra 

uitgaven in 2022 ten laste van de subsidie NPO; 
● de NPO-subsidie is begroot tot en met juli 2023. 

 

Naar aanleiding van deze uitgangspunten zullen  de bovenmatige reserves 
afnemen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balans in meerjarig perspectief 

 Realisatie 
vorig jaar 

2020 

Realisatie 
verslagjaar 

2021 

Begroting 
2022 

Begroti
ng 

2023 

Begroting 
2024 

ACTIVA 

VASTE ACITVA 

Immateriële vaste 
activa 

     

Materiële vaste activa 1.778.721 1.727.013 2.106.861 1.805.89
4 

1.614.791 

Financiële vaste activa      



 

 

Totaal vaste activa 1.778.721 1.727.013 2.106.861 1.805.8
94 

1.614.791 

VLOTTENDE ACTIVA 

Voorraden      

Vorderingen 725.398 647.271 18.000 18.000 18.000 

Kortlopende effecten      

Liquide middelen 4.916.297 5.325.998 4.925.612 4.762.93
2 

3.319.753 

Totaal vlottende activa 5.641.695 5.973.269 4.943.612 4.780.93
2 

3.337.753 

TOTAAL ACTIVA 7.420.416 7.700.281 7.050.473 6.586.8
26 

4.952.544 

PASSIVA 

EIGEN VERMOGEN 

Algemene reserve 2.869.669 2.703.935 2.278.803 1.998.93
3 

644.730 

Bestemmingsreserves 1.042.289 1.268.304 1.268.304 1.268.30
4 

1.268.304 

Overige reserves en 
fondsen 

355.057 355.057 355.057 355.057 355.057 

Totaal eigen vermogen 4.267.015 4.327.296 3.902.164 3.622.29
4 

2.268.091 

VOORZIENINGEN 1.601.063 1.602.502 1.442.084 1.260.00
0 

981.614 

LANGLOPENDE 
SCHULDEN 

9.612 7.918 6.225 4.532 2.839 

KORTLOPENDE 
SCHULDEN 

1.542.727 1.762.565 1.700.000 1.700.00
0 

1.700.000 

TOTAAL PASSIVA 7.420.416 7.700.281 7.050.473 6.586.8
26 

4.952.544 

 

De omvang van de balans is op 31 december 2021 toegenomen met € 280.000 
tot € 7.700.000. De aankomende jaren zal de omvang van de balans onder invloed 
van de gemaakte beleidskeuzes in de meerjarenbegroting afnemen. 

In 2021 is er voor € 274.000 geïnvesteerd. Het grootste gedeelte van dit bedrag, 
nl. € 174.000 is geïnvesteerd in inventaris en apparatuur.  De totale 
afschrijvingslasten bedroegen € 326.000. De investeringen waren € 52.000 lager 
dan de afschrijvingslasten. De boekwaarde van de materiële vaste activa is met 
dat bedrag afgenomen. 
In 2022 zal er flink geïnvesteerd worden in nieuwe ICT waardoor de omvang van 
de materiële vaste activa zal toenemen. In de jaren na 2022 is rekening gehouden 
met vervangingsinvesteringen. 
 

De vorderingen zijn in totaal € 78.000 lager dan op 31 december 2020.  



 

 

De hoogste vordering is de vordering op het ministerie. Deze ontstaat i.v.m. het 
betaalritme van de personele bekostiging. In de periode augustus-december wordt 
minder dan 5/12 van de jaarsubsidie ontvangen, waardoor er op 31 december 
sprake is van een vordering. De vordering op het ministerie bedraagt in totaal € 
629.000 is praktisch gelijk aan het saldo op 31 december 2020. 
Aan de vorderingen zijn geen risico’s verbonden, waardoor geen voorziening 
wegens mogelijk oninbaarheid is opgenomen. 
De hoogte van de vorderingen is lastig te voorspellen. De balans is een 
momentopname. De hoogte van de vorderingen op dat moment is sterk 
afhankelijk van wanneer de subsidies en andere vergoedingen worden ontvangen. 
Door de vereenvoudiging van de bekostiging zal er in de periode augustus-
december 2022 geen vordering op het ministerie worden opgebouwd aangezien 
het ministerie heeft aangegeven deze niet te betalen. Hierdoor zal de vordering 
op 31 december 2022 veel lager zijn dan op 31 december 2021. Voor de jaren 
daarna is de vordering op hetzelfde niveau gehouden. 
 

De omvang van de liquide middelen is met € 410.000 toegenomen. Dit is hoger 
dan het positieve resultaat van 
 € 64.000 over boekjaar 2021. De afschrijvingen waren hoger dan de 
investeringen. De afschrijvingen hebben alleen effect op het resultaat en de 
investeringen hebben alleen invloed op de omvang van de liquide middelen. 
Daarnaast is de omvang van de kortlopende schulden toegenomen. In het 
kasstroomoverzicht wordt nader ingegaan op de ontwikkeling van de liquide 
middelen. 
De wijziging van de omvang van de liquide middelen wordt bepaald door de 
mutaties bij de andere balansposten. De hoogte van de liquide middelen zal vanaf 
2022 verder afnemen onder invloed van o.a. de begrote negatieve resultaten. De 
omvang zal wel alle jaren voldoende zijn om de verplichtingen te voldoen. 
 

Het positieve resultaat van € 64.000 is toegevoegd aan het eigen vermogen. Bij 
de resultaatverdeling is € 166.000 onttrokken aan de algemene publieke reserve. 
De algemene reserve bedraagt op 31 december 2021 € 2.704.000. 
Het bedrag van € 30.000 is toegevoegd aan de bestemmingsreserve personeel. 
Deze bestemmingsreserve bedraagt op 31 december 2021 € 872.000. Een bedrag 
van € 200.000 is toegevoegd aan de nieuw gevormde bestemmingsreserve NPO. 
In de meerjarenbalans zijn de begrote resultaten zijn met de algemene reserve 
verrekend. 
 

De stichting heeft een jubileumvoorziening, een voorziening langdurig zieken en 
een voorziening onderhoud. De voorziening jubilea is bedoeld ter dekking van de 
gratificaties bij een 25- of 40-jarig dienstverband. In 2021 is er  
€ 29.000 aan jubileumgratificaties betaald. Er is een bedrag van € 52.000 aan de 
voorziening gedoteerd in verband met de jaarlijkse opbouw van rechten. De 
voorziening bedraagt op 31 december 2021 € 236.000. De voorziening langdurig 
zieken is bedoeld ter dekking van de loonkosten voor medewerkers die langer dan 
1 jaar ziek zijn. De voorziening bedraagt op 31 december 2021 € 62.000. 
De voorziening onderhoud is bedoeld ter dekking van het groot onderhoud aan de 
diverse gebouwen in juridisch eigendom van Stichting Prisma. De voorziening 
bedraagt op 31 december 2021 € 1.304.000. 



 

 

De omvang van de jubileumvoorziening is alle toekomstige jaren op hetzelfde 
niveau gehouden. De omvang wordt sterk beïnvloed door mutaties in het 
personeelsbestand en deze zijn op dit moment nog niet te voorspellen.  Dit geld 
tevens voor de voorziening langdurig zieken. Bij de voorziening onderhoud is de 
begrote dotatie elk jaar toegevoegd aan de voorziening en zijn de uitgaven 
conform het meerjarenonderhoudsplan aan de voorziening onttrokken. 
 

De kortlopende schulden zijn per 31 december 2021 met € 220.000 toegenomen.  
De toename wordt met name veroorzaakt door het crediteurensaldo. De omvang 
van het crediteurensaldo hangt af van het moment waarop de facturen worden 
ontvangen. De hoogte van de kortlopende schulden is, net zoals de hoogte van de 
vorderingen, lastig te voorspellen. Voor de komende jaren is uitgegaan dat het 
saldo van de kortlopende schulden ongeveer dezelfde hoogte zullen hebben als 
het saldo op 31 december 2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3 Financiële positie 

 
Kengetallen  

Kengetal 
Realisa

tie 
Vorig 
jaar 

(T-1) 

Realisati
e 

Verslagj
aar 
(T) 

Begroti
ng 

2022 

Begroti
ng 

2023 

Begroti
ng 

2024 

Signalering
s 

waarde 

Solvabiliteit 2 
(Eigen 
vermogen + 
voorzieninge

n) / 
Balanstotaal 

0.79 0.77 0.76 0.74 0.66 
 

Ondergrens: < 
0,3 

Weerstandsve
rmogen 

0.28 0.26 0.24 0.22 0.15 Ondergrens: < 
0,05 



 

 

Eigen 
vermogen / 
totale baten 
(incl. 
financiële 
baten) 

Liquiditeit 
Vlottende 
activa / 
Kortlopende 
schulden 

3.66 3.39 2.91 2.81 1.96 Ondergrens:  
1.5 (bij totale 
baten onder € 3 
mln) 
 

1.0 (bij totale 
baten tussen € 
3mln en 
€12mln) 
 

0,75 (bij totale 
baten boven 
€12 mln) 

Rentabiliteit 
Resultaat / 
totale baten 
(incl. 
financiële 
baten)  *  10
0% 

-0.04 0.00 -0.03 -0.02 -0.09 Afhankelijk van 
de financiële 
positie  

Reservepositie 
(o.b.v. 
signaleringswa
arde OCW) 
(Feitelijk 
publiek 
eigen 
vermogen -
/- 
Signalerings
waarde 
publiek 
eigen 
vermogen ) 
/ totale 
baten 
 

1.48 1.48 1.32 1.22 0.69 Bovengrens: > 
0 

 

Onder invloed van de genomen uitgangspunten bij het opstellen van de 
meerjarenbegroting blijven in de komende jaren de signaleringswaarden van de 
diverse kengetallen nog boven de ondergrenzen maar naderen deze wel. Er zal 
geen sprake meer  zijn van boventallig Eigen Vermogen eind 2024.  

Het publiek vermogen zal in alle jaren tevens voldoende blijven om de beschreven 

risico’s in de risicoanalyse te kunnen dekken. 

3.4 Intern toezichtsorgaan 

 

Samenstelling en overzicht nevenfuncties Raad van Toezicht ultimo 2021 

● De heer L. Mol voorzitter 
● De heer F. van den Akker, secretaris 
● De heer M. Simonse, lid 



 

 

● De heer T.A.B. Snel, lid (namens het dekenaat) 
● Mevrouw M. de Hulster, lid 

 
Leon Mol, voorzitter:  

● Director Product Safety & Social Compliance, Ahold Delhaize, Zaandam 

● Vice voorzitter van het bestuur, GlobalG.A.P., Keulen 

● Bestuurslid, amfori, Brussel 

● Lid van de International Advisory Board, BRCGS, Londen 

● Lid van de Global Council, Origin Green, Dublin, Ierland 

● Lid van de Executive Committee en Treasurer, SAI-Platform, Genève 

● Lid van de Board of Directors, FISH Standard for Crew, USA 

 

Frans van den Akker, lid: (secretaris) 

● docent en leerlingen coördinator havo 4 Pontes Goese Lyceum 

 

Theo Snel, lid (namens het dekenaat):  

● Voorzitter KBO-PCOB afd. Goes 

● Voorzitter kring van KBO afdelingen in Noord- en Midden Zeeland 

● Lid van het algemeen bestuur van KBO Zeeland 

● Secretaris van de samenwerkende ouderenbonden in de gemeente 

Goes (BBGG) 

● Kasbeheerder Kern Goes van de H. Maria Magdalena parochie 

● Vertrouwenspersoon van de H. Damiaanparochie 

● Secretaris van de Stichting Jacob Timmerman 

● Secretaris/penningmeester van de VvE Hof van Oranje 

● Lid Kascommissie Wijkvereniging Goes Oost 

 

Marco Simonse, lid:  

● Accountant-belastingadviseur bij Simonse & Geus Accountants- 

Adviseurs 

● Lid RvT Stichting Kind in Ontwikkeling (KIO) 

 

Mariëlle de Hulster, lid (namens GMR):  

● Manager Personeel & Organisatie , DSW Zorgverzekeraar, Schiedam 

● lid van de Commissie Arbeidszaken van Zorgverzekeraars Nederland 

(ZN) 

● lid van de werkgeversdelegatie ZN i.h.k.v. Cao-onderhandelingen 

 
De raad van toezicht heeft in 2021 5 keer vergaderd. Het college van bestuur 

bestaande uit Mieke Schipper en Anton Wullems was bij alle vergaderingen 

aanwezig. 

Dit jaar zijn wij ook gestart met het verder professionaliseren van de raad van 

toezicht. Hiertoe hebben wij een bijeenkomst gehad met dhr. Kim van Eijck van 

Wisselwerkers om onze toezichthoudende taak te evalueren. In november zijn wij 



 

 

o.l.v. Karin Doms gestart met een tweetal inspiratiesessies met als titel Visie op 

toezicht. 

 

De raad van toezicht heeft 3 commissies (remuneratie, kwaliteit en financiën) 

geformeerd, waarin de belangrijkste zaken, voorafgaand aan de vergadering van 

de raad van toezicht, besproken kunnen worden met het bestuur en de 

beleidsfunctionarissen van Prisma. Deze zaken omvatten de belangrijkste Key 

Performance Indicators, zoals weergegeven in de cockpit. Onderwerpen zoals 

ziekteverzuim, huisvesting (realisatie en planning), jaarrekening, 

bestuursformatieplan, personele ontwikkelingen en exploitatiebegroting worden 

op deze manier gemonitord.   

 

Naast de reguliere rapportages, hadden de volgende onderwerpen de bijzondere 

belangstelling en aandacht van de raad van toezicht: 

• Taakverdeling CvB  

• Beoordelingsgesprek leden van CvB door remuneratiecommissie van de RvT 

• Plan verzuim in samenwerking met vervangingsfonds 

• Aanpassen honorering van de RvT 

• Rooster van aftreden van de RvT  

• Selectieprocedure van een lid van de raad van toezicht 

• Gevolgen van de coronapandemie en de besteding van de NPO gelden  

 

De raad van toezicht heeft over de volgende zaken besluiten genomen: 

• Strategisch beleid 

• Jaarrapportages  

• Meerjarenbegroting  

• Softclose 

 

Verder heeft de raad van toezicht goedkeuring verleend aan de jaarrekening 
2020 en de begroting van 2021.  
 
Jaarrekening 2020 

De raad van toezicht verklaart naar aanleiding van art. 12 lid 6 onder c van de 

statuten, dat hij een onderzoek heeft ingesteld naar de jaarrekening 2020. De 

raad heeft met de accountant van gedachten gewisseld over de jaarrekening, de 

interne berichtgeving, het interne beheersingssysteem en het accountantsverslag. 

Dit omvat de winst- en verliesrekening, de balans, de daarbij behorende 

toelichting en het beredeneerde verslag over het afgelopen boekjaar. Astrium 

Onderwijsaccountants heeft de opdracht gehad om de jaarstukken te controleren. 

De controleverklaring van de onafhankelijke accountant is in de jaarrekening 

opgenomen. De raad van toezicht stemt in met het geschetste beeld en de 

uitkomsten daarvan. De raad spreekt zijn vertrouwen uit in de continuïteit van de 

bedrijfsvoering. De raad is van mening dat met de prestaties van het afgelopen 



 

 

jaar een goede invulling is gegeven aan de beleids- en actieplannen en de daaraan 

gestelde doelen. Hij is het college van bestuur en alle medewerk(st)ers bijzonder 

erkentelijk voor de inspanningen en resultaten in het afgelopen en vooral door 

Corona, wederom bijzondere jaar. 

 

Vergoedingsregeling 

Gedurende het kalenderjaar 2021 was er sprake van een regeling in de vorm 

vergoeding per vergadering bij aanwezigheid. Na de kritische zelfevaluatie en de 

daaraan gekoppelde wijzigingen in de werkwijze is er vanaf het laatste kwartaal 

gekozen voor een vaste vergoeding per toezichthouder. 

 

Doelmatigheid 

De raad van toezicht toetst de relatie tussen ingezette middelen en de 

(onderwijs)opbrengsten  die met de ingezette middelen worden behaald. 

Onderwijs is doelmatig als de doelen tegen zo laag mogelijke kosten worden 

gehaald of als het geld tot zo hoog mogelijke prestaties leidt Een relatie tussen 

inspanningen en middelen aan de ene kant en de onderwijskwaliteit en -

opbrengsten aan de andere kant is niet eenvoudig aan te tonen. 

• De toetsing op de doelmatigheid wordt als volgt ingevuld: 

• Periodieke gesprekken met bestuur in de vorm van vergaderingen Raad van 

Toezicht 

• Gesprek met Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad 

• Meerjarenbegroting 

• Periodieke bespreking financiële situatie(uitputting versus begroting) 

• Monitoring Strategisch beleidsplan en jaarlijkse kwaliteitsrapportage 

• Kennisname van (formele) klachten en reactie van de organisatie hierop 

• Kennisname van rapporten onderwijsinspectie 

• Bezoeken van scholen 

• Beoordeling rapportage accountant 

Voor zover beoordeeld kan worden vanuit de toezichthoudende rol worden de 

onderwijsmiddelen doelmatig ingezet. 

 

Kwaliteitsborging toezicht 

Via de kwaliteitsrapportages wordt de kwaliteit van alle relevante onderwerpen 

getoetst. De raad van toezicht heeft ingestemd met de verbeteracties 

voortkomende uit deze rapportage en heeft deze als voldoende beoordeeld. 

 

Onafhankelijkheid 

De raad van toezicht ziet erop toe dat de leden onafhankelijk zijn in de zin van de 

geldende normen en regelgeving op het gebied van governance en de eigen 

statuten. 

De onafhankelijkheid van de leden van de raad is in overeenstemming met de 

bepalingen hierin. De leden raad van toezicht hebben de grondslag van de Prisma 

scholengroep onderschreven. 



 

 

 

Educatie 

De raad van toezicht werkt op verschillende manieren aan kennisontwikkeling en 

teambuilding. De raad van toezicht is lid geworden van VTOI/NVTK (vereniging 

van raden van toezicht in het onderwijs en kinderopvang).  

 

Naleving governance principe 

Prisma scholengroep hecht belang aan goed bestuur, waaronder wordt verstaan: 

het integer en transparant handelen van het college van bestuur, een goed 

toezicht op het bestuur en het afleggen van verantwoording over het uitgevoerde 

toezicht. 

In het kader van genoemd toezicht laat de raad zich informeren door middel van 

onder andere de kwartaalcijfers, het ziekteverzuim, de jaarlijkse 

kwaliteitsrapportage, het formatieplaatsenplan, de begroting  en de 

managementreview.  

 

Accountant 

De raad van toezicht heeft aan Astrium accountants de opdracht verleend voor 

controle jaarrekening en bekostigingsgegevens 2021. 

 

 

Leon Mol, voorzitter. 

 

7 juni 2022 
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\FG]DHghKFKihjGJĤFEJKHJKHGFZEJK _MNMTLHHHHHHHHHH _HHHHHHHHHHHHHHHHHHH SLMHHHHHHHHHHHHHH

�k-,,"� �)l"-,,- 9=/?9;���������� f0>9/=9.������ f:<>/<?9������

��)-�mm#�!��,��n�-� �)l"-,,-

���� ����

o��4�
��������A�������	�
B�������
������������5���������������5������5�	
����5����
����A���5��
�����A���4����������
���

��! k-#�!�����

=?A@/0



�����������	�
����������	��

�������������������� �!
�"�#$%&$'()*$"+$�,()-$%.�� � 

/�01 2 2 2 2

�3..4%556�7(4�58$%34(5"$'$�3,4(#(4$(4$"

/�
9������9�����:���;�<	�=0
�0������>?
��<�;����������
���@ AB1CDA���������� EFGG1HIJ������

KLMNLOOPMQRSTTURLLMOVWPXPMQRYZ[UP\]OUZOWVXLLX̂

_0
��	�=̀����� EaE�I1J HJF1DbJ�������� HII1CAD��������

c9�����
�̀	d�������� J1J b1IHG������������ JJF1CFJ��������

eTXLLVRSLMRLLMNLOOPMQRSTTURLLMOVWPXPMQRYZ[UP\]OUZOWVXLLX HJA1BFb�������� FAB1AJC��������

fZULM[ZUPMQZMRPMRgZUhhLNPXLLV̂

i	<�	����� b1J1J�?�j��1�b1J1J1bI@ AC1bJA���������� IA1FFH����������

k	�����<��
��9�<�� J1I�?�j��1�J1I1bC@ JbG1CHC�������� JBC1HID��������

eTXLLVRSLMRLLMNLOOPMQZMRPMRgZUhhLNPXLLV JGA1GDF�������� JFF1GBB��������

k�

�	��9���;�<	�=0
��	����
 DGF1CCH�������� JJA1JCF��������

l��̀����������	�
� D1b1b�m�b1J1J1bI H������������������� DGB���������������

n�����<������	�
� D1J1b�m�J1I1bC ED1DBH���������� E�������������������

o�����p�

�	��9�����	������������̀������� DCG1JCJ�������� JJA1GAF��������

�3..4%556�7(4�("#$.4$%("&.3,4(#(4$(4$"

q�̀�
��	�������������	�r���̀�
�������̀� b1b1J EJAH1GBI������ EIHb1JDF������

o�����p�

�	��9�����̀�
��	���
����̀������� EJAH1GBI������ EIHb1JDF������

�3..4%556�7(4�-("3",($%("&.3,4(#(4$(4$"

s��9:�����������������<��
��9�<�� J1H Eb1DGH���������� Eb1DGH����������

o�����p�

�	��9���0�������	���
����̀������� Eb1DGH���������� Eb1DGH����������

�3..4%556�7(4�5#$%(&$�t3'3".67434($.

l̀ �	�����9�����
 EH1GCF����������

o�����p�

�	��9���̀�	����;����
�9�����
 EH1GCF���������� E�������������������

�7434($�'(u7(+$�6(++$'$" b1J1I IBG1ABb�������� EJBI1GCJ������

v���̀�	���̀���<�����<��<<������
���
�̀���w

2 2 2 2

����<���x9�<����<<�������	�bEb I1GbD1JGA����� F1bJb1JAG�����

c9������;�p=��	���x9�<����<<���� IBG1ABb�������� EJBI1GCJ������

����<���x9�<����<<�������	��HbEbJ F1HJF1GGC����� I1GbD1JGA�����

JBJb JBJB

JBJb JBJB

IHB̀1b



�����������	�
����������	��

�������������������������������������� �!�������������"�����#�!�����

�$%&'&&(

)*+,-./010/*0/*,

�2(34(563&43

7�8��9��		�:�������
����
���;�<������;��=���;�������<>����
=�	�;�	
�������?

�&@%&$4AB4(%�'&3�C22@%DD(E�ADD@

�FGD334(%&(�4(�E&�ADD@@&B&(4(%

�3D353D4@&�(DD' �C&H34%4(%HI$DD3H�&(�BCBJ(5''&@

7�������������	�
���
������	����
�
���<���	���=�
���;����K�
�L:=:�MNNNOPOQRS����:���������T��
����	:?�

7��=	����
�������=������=���;�������������
��������U��;���=����	����	��;�	T�9
?

�&@V2(E&(�ID@34A&(

7���	�;
������=���T��	;�	�������	�
<�����U��������8�9����W	��;��X��������=	�;��Y��	=�	
�����=����
Z�;�	T�9
�LXYZR?�Z��U�
�
�=���;��X��������=	�;��Y��	=�	
�����=����Z�;�	T�9
�T	;���[�����\�]�:�̂�]_�
���;��X������9����=���;��X��;�=	�;��Y��	=�	
�����=����������
��LU��<;��
��WT�9:���������=<�����������
;��X��������=	�;��Y��	=�	
�����=����Z�;�	T�9
R?�7��9��		�:�������
����
���;������������<	̀
?

a���=�������

�=�S�����<��8�;�	����=�������������=�	����S�T	;���������������������T��	;��	;�������;��
=�	:	�9����
b�W�=�	=��	;�����
�	�9
�W�;�����<����T��	;�?�c�;���������
����W��:��T��	;�	���
�	�;
�����
�
=�	���;S�=��;��T��	;�	���������
�������;��=�	:	�9����
�	�9
?�c��;��U����
S�;��
�����=���U����������
�����������
:�

�	�=�	8�����8�9��	�W�	�����
��������?�d���;�8��	�W�	�����
�T	;��=�	T�8������	�;������������?

e	�8=�	��;8�:���9:�T	;�����;��=	;�	������=	8������������	WW���=	�=�	T���������U��	���;?

f���=�	8	����=���L���U��	R�	����	��;�	T�9
�U������;��:�;�	
���
���;�;	�;��_����������	����	�
Z�;�	T�9


7���	�;
������=	�T��	;�	����=�������=�S���

�=�����=���	�
<�����U��������8�9�����T�98��;������8������
=���=	����;�9��	?�e	�8=�	�=�������

����8�9����	�=�	����9:����;��	����
������9W�	
���������=�������
=	����;��9��	S���
��;��;����9W�	
�=���;�����
��	������S=�
���
���;��=�	
���=���;��U��	�����=�������
=�	���T	;9��	?����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

]�9�;������

����=���;���	�;
���������	����
�=	������
�������=���;��9��		�:������=	���;�����;����=���;��

���������8����;�=�	
��	;��������
����������?�7��U�����	�9:
���	;��������
����������S�����<
��W�;��
U�9U��	��;��=�	�;�	
����������8�9������������U�9�;���
����T��	�;�8��=�������

����8�9�?

a�
�=�	U�;�����	��9�T	;����������	:�������	����
��	
����T��	=�	�=�	���	
��;��8�����
����S�
��8������9:��8�����
�����W���=��;�=���U���:���
�:���T	;���<�����W��;?�Z:�	����
��	
����;���
=�	T����;��8�����
�����:<�����<���W�����T	;����������	:����
�=�	U�;�����	��9?�Z:�;��
���<���	��
;�	�������;��S���;�	��
��<���W<������	�

���������������������=���;����
�������������<T��=�	T������8�9��
=�	U�;�����	��9��?�

[	��
�����
�=���U���:���
�����=�	U�;�����	��9���T	;�������������=	�8=�	�;�8��������;�	��	�����
��	:�=	T��	;���8�9�����������?�f��	=���T	;������������;����	;����;���=����=���;���	��
���������
��;�	����W	������;����;����
�=	�����=�	
���WW���=���������8����?�

MM=g?N



�����������	�
����������	��

������������������

������ ���!������"��!�

#�$�	
����$�%	$���$���&
��	�'(���
��	��'������	������	���%��	����(��)�

*�(��
�+�'��$������(�	���
�	��+���(�	���$)

�,�"-��.!����/

���0�.�����

0������

�,�"-��.!����/

1��"�������

1���.���

�"��!������/

23456785797

:;<=>?@>A BCD EFEGH IDD

J;AA;>K;KLMLN;A=O<P>KQ;K D IDD

J;AA;>K;KMLN;A=O<P>KQ;K BRD BDFDDH IDD

S���	��TT	 ED RDFDDH IDD

UVJ WE WWFWWH IDD

UVJ ED RDFDDH IDD

UVJ XE BRFIDH IDD

UVJ BRD BDFDDH IDD

YZ[ XE BRFIDH IDD

\;=O<P;K

J;AA;>K;K

*�		������%	$�������������$����
�	�]���
�(��������
��������$�)�̂��	(����
�
�	�]�����������(���(���
��������(�
��	������&�(���$	$�����	���
�����(���$���T�
(�
����)�#����		������%	$��������&��
��	�(��)
*�		������%	$��������T����%��	$����%��	$��	$)

_	�����	�̀������������	�̀���(�
�������(��%	$������$�	��a����
$��T��a�	$���$�&��	����%�'+������+�'��
$���$�+������(���$�	��(���+�'������a�'+�$�	��%��	$�(�	���$�	�����)�S�
�$�	����']����$������
����%�+���+�'�F�
%	$��$��	����
��	a�	��%��	$��(������������&���
����)�b��	����
��	a�	��%��	$���
�$����
���(���$��
a�$	�'&
%��	$�����$���a	���
�%��	$�)�S�
���������������']��
�$��	����
��	a�	��%��	$�����
��������(	�����
��$�(�$T���������&F�%	$��$��	����
��	a�	��%��	$��a�����$�(���$��]�

�	�����	�	��$��������$�%��	�������
�����&�a��	�)
c�����	�$��a�]%��	$��(������������&�d&�����]�

�	�����	�	��$��������$e����	��
�$���$��
	����
��	a�	��%��	$�F�%	$������a�'+�$�	�%��	$�(�	���$�	���
(�	���
�(�	���%	$�(	�����(�	
������T

���
$��a�]%��	$�����$��	����
��	a�	��%��	$�)�f�$����
�	�]���
�(�������a�'+�$�	�%��	$�(�	���$�	���
(�	���
�
(�������]�

�	�g����	�	��$��������$F�%	$������(�	���
�����	��	
������	�]��$������$%����$����
�
����	�]��$�����$��]�

�	�����	�	��$��������$)�h����(���T����	�
����(�	���
�%	$������	�]��$�����$��
��$�	������(��(���$��������$����	�	���(����T��a�]%��	$��)
_�	$�	�%	$������$�	��a����
$��T��a�	$���$�&��	���������$��������
�$������������	$�	��'�	���(�	���%	$�
a�'+�$�	�%��	$�(�	���$�	���
(�	���
��
�(�	���$�	$)�S�
�����$�	����']����$����������%�+����
F�%	$��$��
	����
��	a�	��%��	$��(�������a��	�&&��$�������&�d&�]�

�	�i����	�	��$��������$e���
����)
*�	T��������(���������	$�	�(�	���%	$�a�'+�$�	�%��	$�(�	���$�	���
(�	���
�(��$��������������
���
�
�	�]��
�
�(�������%�'+������(���$����������	$��
�����������a�'�����a�������(���$��	����
��	a�	��%��	$��
��$
�$��
(�	���%	$����(�����������
���a�'+�$�	�%��	$�(�	���$�	���
(�	���
)�f��$�����(���%	$��$��a�]%��	$��(���
���������&�d&�$��]�

�	�i����	�	��$��������$e������$����$����
�������	����
��	a�	��%��	$�F����	�
��������	�$���$��a�]%��	$��$���a�����$�+T�+�'��d����&
��	�'(�����e���
����(	����$��'�	��������a�'+�$�	�
%��	$�(�	���$�	���
(�	���
�(	����������&�d&�$��]�

�	�i����	�	��$��������$e�+T�+�'��(�	���%	$)

b������	�̀���(�
�������(��%	$�����%��	$��	$�������$��(�	]	�'����
�	�'
���T
�a�']���$��]
����&�$��
(�	(��	$�����
�	�'
F�(�	���$�	$�����$���&
��	�'(�����)�b���&
��	�'(������(��$���������	�������	���'$
�������
�����
���a�
�
�(���$��(�	%��������]�
�������a	T�]
$TT	)�h	�%	$��	�]���������T$�������$��a�'+�$�	��
%��	$�(�	���$�	������$�����a����
$��T��%	$���(�	%����)

j��������

_	�$����]�
�����]
����(����	���$�	�T$�����$��a�$	�'&
��aT%����
�����(	+�������(	��	��
�$�	�T$���(	�$)�b����(����������$��(	+�������%	$��a�����$���a�
�
�(���������
�������a�$	���(���
�����$�	�T$����$����	�$��$������]��
��T

���$��%�	]+�����$���(����	���$�	�T$�(�	���)

kI(D)B



�����������	�
����������	��

�����������

�	��	�������	����������	
�����	��	����������	���	�����������	� ������	����������������	�
�����!�

"�#$���%&����'��

(����%)��&����

*��	����
������
�����
�����������������������	��+�����������	��������������!

,������	��-
.��+��-
/����+��

012324567
011189475:
0156;459:

<��

.���	������

���� =>!?@A0111111111�

B��
���C�	�����D <�	���������

.�
���������	���������

<����
�������
	�
�	��
�E����	�
�	��
�������������	���	����
������
�����������F��������	�������
�++	��
�
������	����!
<����
�������
G��
���E����	�
�	��
�������������	���	����
������
�����������F������	���	�����
�
������	����!

H�I+���������������
�����+�����
��������������������������������	��	�����JK��������!�<����I+����
���������
�������	��	������
����������������
������������E������	�������
���	!�H�I+��������������	����
�����	���	�������������������	��!

*�����������	�������
�����+���������������	�
�	��F���
�������
	�
�	��
������
�������
G��
��!

L'��&���%��M��)�%N��)OOP
<�E��	�
�	����
�����+���+������
��+�G��
���������������	����	���
�����������E�	���Q������!

R��SOO�������M��M��)�%�������%TN��)OOPU
,���������KVJV�E��������	��������W��	��E��������������������������������	�
���
������	��������	���	��
�����������
�	�
�����
��	��
!�<�E���
��	��
���
������!�X��������������KVJJ����G�����������������
����������
�	����������������������	��	���������������+�������	��!�,������	���E�����	��	���������+�������	���
�
�������	���	��	���
	�
�	������	������	�����	��������������!
<����	������������������+�������	�����������	������
���
�����-

YZ>J��K
JK?Y��K�[�JYVFVV��+�\�K�]
ZJ@=��K�[�J>FVV��+�	\�K�]

�̂MP�&&���M_���M��%�$����O���%̀%Mab��'_���M��

*������������������I+��������������������+��		�����������
���G��
����	�����
������	������
��
�������
	�
�	����������!�<�E������������	�����	�����+����
���
�����
���
���������������
���+�!

Z>�V!J



�����������	�
����������	��

�������������

���������� !�"�#$�#

%&#$'�"�$()��!�#

*++")��#�#$($"++ (+#'�",+�'

-.��/�0��1�23456/1��

7��8/�0��1�23456/1��

9��:�	����;����

�:��<��	�==���;��:	>����:������<�;	�����;��������:����;����	�;���?	;��

����	�@��;���A=�������<�������<�;	����B�:	�C:�	�C��������;�	�;����;�	��@	�����;��
��>�;��

C�D����������
��E

F	�����;��
��>�;���?	;���<�D�;����	
���:�	?�	@������?��	;��	;�������	�G���?��	;�E�

F	�����;��
��>�;���?	;��������	
���:�	?�	@������?��	;��	;�����������	��
��	;��@
��	�D
B�C�D�;�

������:������<�;	���	�@�������>;��;���������=�;�
��������;�	��=�	�@�:����	��
�����@
���E�

9����
����
����;����������?��	;�E

9��:	C�����������;>	���C��@��?�	@����	
�?	;����:	�;�;	�;��:�	?������
���	�
@
����:�������;>	���
C��@��?�	@����	
�;���?��	
���D���D@���������	�C>�������	>�@�	�����������	<��;
�	��
E

H	�>����:���:	��	���;�	�>;�:�����<>?���?	;������:	C���������:	�;���;�C����
����
����D@���������:�	;�����:�	������������<�@D�	��E�9����:����������;��:	C�������?	;��<�����;���<�
�
�
:���������
�������<�;	���:��������	���;�	�>;����;����	�;��;������@��
��>

���;��?�	@C�����;���:	�
�	���;�	�>;�:�	���E�I�
�;��@
����>�������<:���;��<�@?��	;��:���;��:	C������B�?	;���;��
J���	K@
����:�	?�	@�����;��?��
�L����:�	���
	�@�����E

M�D�;��<��������:	�;��:	C��������	���;�	�>;�>�����NONP��
���<	>�@������@��:���;����D;���D@��
>��C�;�	���
<����������=	��QRS�TB���;�P�E

U�������;��
��>�;���?	;���<�D�;����	
���?��	;�	������?��	;��	;�������	�G���?��	;�E����>�;���?	;���
�����	
���:�	?�	@������?��	;��	;�����������	��
��	;��@
��	�D
B�C�D�;��������:������<�;	���	�@������
�>;��;���������=�;�
��������;�	��=�	�@�:����	��
�����@
���E

S�;�	�;�C���
��:�����;�	����	�:	>����:��������:�
��	���

><
�;��
E�9�C��
><
�;��
�������C����<��	����
���;�	��<	�����?	;�����;������	�G���:�
�������:��=���
�
��>�;����	�
�����	;�?	;����;�	�
:	>����:��������:�
��	���

><
�;��
E

H	C���������?	;�����:	�;�:	����	�������=;?���<�	��=�=������D@��:�	������������;�����;��<����
;��>��
<�
����B�?��	<�D�����?��	
���D���D@��
�;�������>��
�	��:�����;;������;C�@���D@��
����?��	:���;���:����
��<��	>?<�	��?�DC���
����
�������E�9��:	C���������?	;�����?��	;��	;�������;��<�
���
���������:���;��
<�;	�����;����;C�@���D@�C�D����;��:�	��������������	�<����
;��>���=����?�@@����E�9��:	C���������?	;���
��?��	;��	;�������;����������?��	;��:���;��>����:���;������	�:�	?���������;C�@���D@�C�D����;��
:�	�������������=����?�@@����B� �#)�V(&#'�"W(X�"���'E

Y�����	�;��:�	?���������
�;�������;�	;��;��:�	������������:�	��;�B����?�����	�����?��	
���D���D@��
�;���
;�C��:�	��;����C���?	;�����:������<�D�;���=?�@@������:���;��:�	���������B�;���?	;��;�C��:�	��;������
�
���������=����;��<����
��������E

H	C���������?	;����;�	
����;������	���	;����;��E

Z�:������������;��:	C���������:��;��������
�;	�;�����
�������
���:���;��
�����:���<����������
���E�
9�����	�@@������:��;���	����
�	��@
������
�������
���:���;��<��	�==��;��:	C������E

[�;��������:	C���������?��	;��	;�?	;����������������?��	;��?	;����	�@��;���������;�
����	���
:��E

9��:	C�������D><�����?	;����������������;����������?��	;��:���;��:�	?������>��@�	��������;>	��;��
����;���
�:�	<��;E�H	�;��<�	�@������:���;����������?��	;��:���;��:	C�������?	;����	�@��;�����;��
	�@��	�����?��@���;�	�����@�D��:	C����������
�<����;E�9��	���
��?	;���;�	����	�	�@���������>;���
����:�	?������
���	�

��D����������;��<��D=@��
E�

T\:OEP



�����������	�
����������	��

������������������������������� �����

!���	�
"������#	$��%�����$���
�����&�	
������"

���$��%����������
����&�	�����&�	
���'��	(����

�������������&���$�����	&	�	��$
�&�	���$��#��	$�	���
�	�$
�����)

*��%����������
����#	$�������	�+��$���������'��	�#��	��,�'�%��	�++������%%��)�-�
�������	�
��.
�$��

�"��	
�	���&��$���&//	��������$��&�������&�	
���'��	(�,�'�������������������
�,�'�&	��������+��

&���$��'��		�+������%�+��$�,�'����#	$��)

012342567789756527

:;��������
"%
�$��
�#	$�����
�%����&�	���#	$����$��
�����&���%����������
�����������'��	�#��	���$��

��
"%
�$���	$��+
����,�'�������+��<��%	���
����,�'����$�	<$(�<�#�����	�������
"%
�$���	$

�;����������+	��,�������<��&	��$���)�*��%�����#	$���&�	���#	$���
�����#��	
���'���'+��
�$���$�,�

#	$�����&���������$������������$����$����
�&	���&���
��+����������)

=237>?22@792@>?5?A2?

-���(�
���	�

������
��������
����#	$������	�$�&���$���	%��$
&	#��	$���&�	#�	+�����$��
����

&���%����������
����&	�,&�	�,��&�	
��"�$��$�,�'������#�	+����	
)

*���������������<��$������,��$B���
���	��������%�'�����%�$	�'<
��+���
���<�$


���$��'��		�+������&�	#�	+����
�&�	�����������%���$�	���)

C	�����,��$�B%�'$	���	����������%�������$����
����������&�	�������(����	���"����<�&	�'#�������%�
�


�	����
��������
���<�$
������&�	,�+�	���
����
������'��)�D����&��$��%��������&����	����
����<�

$����
�������������&�	$�	��&�	������������"����<$��&���$�,�����
���	���������)

*���	����
�#	$���&�	���#	$���
���	
����
+
������
�$�,��&�	
��"�$��$�,�'�)�C	"��%�����$�

�	����
�#	$�������������
�&�	����$������&����$����$������������	"�
�	��������$��<�������

&�	���$�	����&�����+�
�����%���������)

!���	�
"������&���$��
�����&���%����������
����#	$������&��$�����$�����������	�
�	&���������$��
%�
���$��	�
�	&�
�$���$	�����%�
�""	�,�'��%�����$)

�"%
�$��
��)%)�)���&�
��	�������������	�E���&�
�������&��#	$���������$�	������%	�����������$�
%��	�<<��$��
�����<������
��$�	$����&���$���<
��	�'&������&�	#�	+�����$��
�����&���%����������
���)

F�$�	�$��	�'+
%�'$	�����#	$���$��&�	��$������&	�$����	
������������	�E�����������&�	
�	�+��$	�
����G���
��	���FHI)�*����&������J�	�����&�K�	�'+
%�'$	�����"����<$��&���$��%�
�
%�+
�������J�"��
"�K�
#	$����������'��	�#��	��$����+�������%��	�++�������<��J�������'��	�&�����#�',���K�&���$�����
�%�����
&�	#�	+�����$��
�����&���%����������
���)

L���B��	��	+���FHIB
"%
�$��
�J
"%
�$��
�$���&���$���&	�'�%�
���$%��	�,�'�K�#	$����������'��	�#��	��$��
��+�������%��	�++�������<��&���$�����
�%�����&�	#�	+�����$��
�����&���%����������
���)�*�������%�
��$������B
��	��	+���FHIB
"%
�$��
�#	$�����"��,�$�	����&�	���#	$��$�	�$��&	"����&������
"%
�$��
�FHI�
J&�	����$����

�&�K���$�����	������<��%�+��$�%�
��$���
������
����
���$�#��	�����;��������+���#	$���
�������$�$���$����$$��������$����+�
��#	$��������#��$)

M�	��	+���FHIB
"%
�$��
���������&	�'�%�
���$%��	�&�	
����JMB$��
"%
�$��
�#��	%�'�����&�	
����
�����&�		�+�����B���"
"������<�K�#	$������	�	���&���$��&	������JNK�&���$����
"%
�$���	$������&��������
&�	#�	+�����$��
�����&���%����������
���)�*��
"%
�$��
�#��	&	���������J����K�����&��������J�	�
�����
K�,�'��
&�		�������	�%����
$��"��#	$���&�	���#	$��$�	�$��&	"�����&������
"%
�$��
�FHI�J&�	����$��
��

�&�K�,�����$��%�
��$���
��	��'��J
"%
�$����'$&�+K����������
�&�	����)

M�	��	+���FHIB
"%
�$��
�JMOB$��
"%
�$��
�����&�		�+�����B���"
"��K�#	$��������"�
���&���$��
�����
&���%����������
����&�	���#	$��������'��	�#��	&���$��#�	+���'+��
"%
�$��%������
����+����J���	�	���&���
$����������&�	
���'��	�������	�+�����#�	+���'+�
"%
�$��%����"����&��K)�L����%�
��$����$$�����#	$���
&�	���#	$��$�	�$��&	"�����&������
"%
�$��
�FHI�J&�	����$����

�&�K�,�����$��%�
��$���
��	��'��
J
"%
�$����'$&�+K����������
�&�	����)�L����%�
��$����$$�����#	$���&�	���#	$���
�
��"�$�&���G���
��	���
&���FHI��$�	�$��+	�����$��
��"�$���,$	��$��%�
��$���
��	��'��J
"%
�$����'$&�+K��
�&�	
�	�+��)

PQ&R)S



�����������	�
����������	��

����������������

����	����
�����
���	����������

�����
������������������������
���������������
��� 	!��������������"

�����
���������
� ����
����#$%������
�������&�����$'�"����������	�&(
��

(����	(��� �����!��	����������!�&���

)�����������
����� �����
���	�
�	��
�����
���������

)���������	����������*+*,����������-����������
�� ����

)�������������((���
�	���� �������$'��.�
���	�/,0,*0*+*,��,,+12+3

)�������� �	����(����	(���!�&����� ��������..."���"��

%���������	����
�����
���	����������!�&���������������� ����������	����
�����
���.��� ��

����

�������.	������ �	�������1����	���4������ 	�&.���������
�
��	����
��������
������
�����

 �	!�(�	���
����
������&������������	������
�������"�����	����
�.	���� �	���.	����


��	
����
(
����!�	����!�� �	
��4������!�&�"�5	4������������	����
�.	��������������


 �	����������� ����������������������	4�
�	�������������������� �	�����	���� �����(�
���������������"�

������������������	����
�.	������
� �	��������������������
��������"

67�89��:;�����<�=<>?@���A��<;?�@�<?8@�;?

B���	�C��� �
������� ��.	���� ��������������� ��������	4�(�����������
��	� ��� �	���� �	.�����

��(�
��������	4�(
�44	� �������������"�% �	���		��������� �
����������������.	�������

����
��	� ��"�D����������
��������
.�&!�����������
 ����� �����������
������ ��
�44	1�����.	���

�����(�
�������
��	�& �������������
�"

'�(.��
�������0 �	���!�����&� �	(�� �������	�C��� �
������� ��!�&�����	��������	������
��	�& �����"

EFGHGIFJKLMNHOLGMLGMKHPOLG

Q��@�R?@��<��<���@��?�@��

S�������������	������
����.	������&�
� ��	����� �	.�	(�1�	�(�������4�������������������� ��	���� ��

 ���������	������������ �������

� �"�'�&���� �	.�	(���� ������	������
����.	���	�(���������4�������

��� �	���.	����	��
�����(
����������� ��������������"

TUVGWPKHXLGMYHPPOUVVZV[LU\FI]O

�̂��(�

�	� �	!������
����
����� ����
��������	�����������"�'�&��������	�����������

.	�������	�
4��������
���
�
�������"

���� �	!�����������.��	�.��	������������� �	
�����	������
���(���	���(�����������!�&����
����"

D��
���������������������
�������
����� ��������������
������������(�

�	� �	!�������&�	����

����������!�������������������	���1������_4�������1����
� ����������������� �	����� ��������
���������

����
�	�����������	�	��"

=̀��?@������<?8@�;�@��@��

%���	������	������������ ���������
�����
���� �����������������
������������.��(��������

 �	
���&��	���	����
��	��!�&�"�̂���
���� �����������������
����.	������		����	�����������
�����	

��
��	�& �����1����������� 	�& ��� ��� 	!��������"�̂���
���� �����������������
����.	����� ��


���		����	�����������4��4����� ���(	�������� 	��	���������
��4��������4	��������� �	
���&��	"�

%�� ���
�������4���� ���4���	��������4	��������� �	
���&��	�!�&��(������������	������	�������

���� �������"

a�;��@������?8@�;�@��@��

b���� ��������(�
����.��(�� 	� ������4�������	�
������ ���&(����(������� �	(���� ����44	!���

��������"

c��?�8�������?8@�;�@��@��

D�(�
�������4���� ���.��(�� 	� ������4�������	�
������ ���&(��������������

��� �����������"

d��e��@����8�

�����_4�������������
�����4�����&����(���������������� ��������������	��
4	f������"

gh +",



�����������	�
����������	��

� ������

��� ������������

����� ������ !��������������
������� ������� ������" ������#

$�%&'(�) *�����)�) +)��)�������)�

�,,����''�

-����.��/����� !��

������������

*&���!�/����� !��

������������

0 0 0 0 0

1��)2�,���3�43�4�3�3
5�	6	�7����
8�9�:�	:��	;�����
�	�7
 <=>??@������������������ AB><?<������������������ ?>=<C>BD@������������� @>E=B>DAB������������� D>C==>D=F�������������

GH�H�����:���9
��	�7:���������I��	;�:�	���;�	����� ?=><?F������������������ EA>BED������������������ E>A@D>=A=������������� @>C=F>F@E������������� ?>DA=>@E@�������������

GH�H�����:����	I��	;�	����� 8���������������������������� EDF>E<A���������������� 8���������������������������� 8���������������������������� EDF>E<A����������������

������ !���������������,���3�43�4�3�� ?B>DB?������������������ EF?>CF=���������������� @>EDD>?CD������������� ECC><?F���������������� @><<F><E@�������������

���!&&,�.�2'��)2���3��
J�:�
��	����� =>CDC�������������������� 8���������������������������� @<?>DE=���������������� BA>?E<������������������ E<?>BCA����������������

K�
��:�
��	����� 8���������������������������� 8���������������������������� 8���������������������������� 8���������������������������� 8����������������������������

L9
��	�7:����� A>CE=�������������������� ?>?@=�������������������� E==>ABD���������������� D@><<D������������������ ?ED>=@E����������������

�'������.�2'��)2���3�� E>CEA�������������������� 8?>?@=������������������� 8BE>B=B����������������� AE>DDE������������������ 8D@><CB�����������������

1��)2�,���"�4��4�3��
5�	6	�7����
8�9�:�	:��	;�����
�	�7
 FE>?F@������������������ AB><?<������������������ ?>FAA>A<<������������� @>?=?>F<=������������� D>?AC>A<@�������������

GH�H�����:���9
��	�7:���������I��	;�:�	���;�	����� AC><=A������������������ EF>EA@������������������ E>=FE>@A@������������� @>@EC>DF<������������� ?>F<@><??�������������

GH�H�����:����	I��	;�	����� 8���������������������������� EDF>E<A���������������� 8���������������������������� 8���������������������������� EDF>E<A����������������

������ !���������������,���"�4��4�3�� A@>=@<������������������ E<B><<C���������������� @>@=E>??=������������� EA?>EBC���������������� @><E<>C@?�������������

M	��
������
�	�6��:���:���;����;	;�����	���
����>�K����NHI���O�7�������;��:���;�����������N��H;��
�����;����;���;����
�������������������	�:����

��;;��������9����9�������	;>

*-PQ+RS*+T$�-U�VP�*P�-TVPW1RSP+VPT�U-1*PT���T�VP�X�Q�T1

DC:C>@



�����������	�
����������	��

��� ����������������

����� �� �� ��!��

" " " "

#$%$%$# &�'���(	�� )$*++����������������� *+$#%+���������������

#$%$%$% ,-. +%/$01*������������� +%/$00)�������������

#$%$%$2 3�������� /$//+����������������� /$*%0�����������������

45678799:;<8=>?=@AB?A +0)$%)#������������� )%C$2/*�������������

D�������� �� ��!�� +0)$%)#������������� )%C$2/*�������������

����E F�GH����I�������

" " " "

#$%$0$# J�
��KK���� *)����������������������� #$%C+�����������������

#$%$0$% L���K�����'��M	�M������� C)C$00+������������� 0$/#C$10#����������

#$%$0$0 N�M�������(	��������K��������M�
�'��M��	�� 0$)C1$0+C���������� O��������������������������

D��������GH����I������� C$2%C$//*���������� 0$/#+$%/)����������

&����P(�K����KK�����
�������	�Q	�R��'�
���MM����Q���K��
������������S�R��K�	�������
'��	

T�U��U�V�� T�U��U�V�V

T�U��U�V�� T�U��U�V�V

C#Q1$#



�����������	�
����������	��

��� ��������������
�� �!�"�� #�$%&�  �

'�������

�%� ���$ �� �!�"�� �� �!�"�� #�$%&�  �

'�������

�%� ���$ �� �!�"��

�(�(�)�) �)�) �)�) *�(��(�)�) �(�(�)�� �)�� �)�� *�(��(�)��

+ + + + + + + +

,-.-.-. /��������	�
�	0� 1-234-.1.����� 5614-76,������� 5�������������������� ,-468-668����� ,-468-668����� 5.62-917������� 5�������������������� ,-931-812�����

,-.-.-, :�
�������
	�
�	0�
�;�<=���>? 6..-896�������� 13-333���������� 5�������������������� 67.-896�������� 67.-896�������� ,13-333�������� 5�������������������� 49.-896��������

,-.-.-1 :�
�������
	�
�	0�
�;�	�0���? 733-1.1�������� 5�������������������� 5�������������������� 733-1.1�������� 733-1.1�������� 5�������������������� 51-842����������� 186-1,4��������

,-.-.-2 :�
�������
@�A
���;�	�0���? 49-,79���������� 8-216������������ 5�������������������� 86-941���������� 86-941���������� 53������������������ 5�������������������� 86-941����������

,-.-.-6 B�	C��	A�	���
	�
�	0� ,24-,97�������� 5�������������������� 5�������������������� ,24-,97�������� ,24-,97�������� 5�������������������� 5�������������������� ,24-,97��������

D��  &��������������� E�FGH�IE)����� (HIF�I�G������� (�������������������� E��GJ�)�H����� E��GJ�)�H����� GE��GG���������� (*�IFH����������� E�*�J��IG�����

K�������������0�	�A��=���	>���A��
����������0���A��	�
�	0�
�L�M��0�	���A����A��N	�A
�����-

������� O�$�������$��$����$�P"%Q&��RS
�� �!�"�� #�$%&�  �

'�������

�%� ���$ �� �!�"�� �� �!�"�� #�$%&�  �

'�������

�%� ���$ �� �!�"��

�(�(�)�) �)�) �)�) *�(��(�)�) �(�(�)�� �)�� �)�� *�(��(�)��

+ + + + + + + +

,-.-.-,-. T�
�	0����	
����� 71.-896�������� 5�������������������� 71.-896�������� 71.-896�������� 5�������������������� 71.-896��������

,-.-.-,-, T�
�	0��0�	0���������= .43-333�������� 13-333���������� ,.3-333�������� ,.3-333�������� 13-333���������� ,73-333��������

,-.-.-,-1 T�
�	0��C�������A���= 5�������������������� 5�������������������� 5�������������������� 5�������������������� ,33-333�������� ,33-333��������

G���IJG�������� *)�)))���������� (�������������������� GE��IJG�������� GE��IJG�������� �*)�)))�������� (�������������������� FJ��IJG��������

������* O�$�������$��$����$�P"���  �S
�� �!�"�� #�$%&�  �

'�������

�%� ���$ �� �!�"�� �� �!�"�� #�$%&�  �

'�������

�%� ���$ �� �!�"��

�(�(�)�) �)�) �)�) *�(��(�)�) �(�(�)�� �)�� �)�� *�(��(�)��

+ + + + + + + +

,-.-.-1-. /��������	�
�	0���	�0��� 733-1.1�������� 5�������������������� 5�������������������� 733-1.1�������� 733-1.1�������� 5�������������������� 51-842����������� 186-1,4��������

D��  &�Q�$�������$��$����$�P"���  �S E))�*�*�������� (�������������������� (�������������������� E))�*�*�������� E))�*�*�������� (�������������������� (*�IFH����������� *IG�*�F��������

��� U���V��������
�� �!�"�� W�� ���

'��(

���RR��� U��X� & �� �!�"�� O�!� � O�!� � O�!� �

�(�(�)�� �)�� �)�� �)�� *�(��(�)�� Y���X  � ��(�H�X  � Z�H�X  �

+ + + + + + + +

,-,-. ��	
�����0	L�������� ,.4-733�������� .34-67,�������� ,4-229���������� 5�������������������� ,84-742�������� 9,-.31���������� .37-.9,�������� .,,-,.3��������

,-,-1 [	L���������0	��	���A�	�<A .-14,-661����� ,33-337�������� ,94-623�������� 5�������������������� .-137-3.9����� 717-493�������� 468-.79�������� 5��������������������

D��  &�����V�������� ��G)��)G*����� *)F�GEG�������� *)J��)G�������� (�������������������� ��G)��H)������ H)G�IJ*�������� IJ*�*�I�������� ������)��������

����� \��$���&������V��������
�� �!�"�� W�� ���

'��(

���RR��� U��X� & �� �!�"�� O�!� � O�!� � O�!� �

�(�(�)�� �)�� �)�� �)�� *�(��(�)�� Y���X  � ��(�H�X  � Z�H�X  �

+ + + + + + + +

,-,-.-7 ]<=���<�<��>�	����� ,.,-682�������� 2,-3.4���������� ,4-229���������� 5�������������������� ,16-.26�������� 1.-47.���������� 4,-.32���������� .,,-,.3��������

,-,-.-6 �̂��A<	���L��>�� 2-932������������ 26-6,7���������� 5�������������������� 5�������������������� 6,-1,8���������� 73-,6,���������� ,,-369���������� 5��������������������

D��  &�"��$���&������V�������� ��F�E))�������� �)F�GE��������� �F�HHJ���������� (�������������������� �IF�EFH�������� J���)*���������� �)E��J��������� ������)��������

��* _ ��&�"��!��$̀a%&!��
�� �!�"��

_��������

  ����  � bc&�$$��� �� �!�"�� _��"��X! _��"��X!

�(�(�)�� �)�� �)�� *�(��(�)�� Z���X  � Z�H�X  �

+ + + + + +

,-1-9 [	<����0��������0�
��	���

<=
�A��
 8-6.,������������ 5.-681����������� 5�������������������� 9-8.4������������ 6-,,2������������ .-681������������

I�G�������������� (��GI*����������� (�������������������� J�I�F������������ G���H������������ ��GI*������������

��E d���&�"��!��$̀a%&!��

+ + + +

,-7-4 e	�A���<	�� 1.,-212�������� ..2-674��������

,-7-8 :���
�����������	����
�
������0�	L�>�	����� 616-932�������� 219-366��������

,-7-.3 ���<�A�����	L�>��0������
����� .84-,77�������� .9.-383��������

,-7-., f	�����A��0�	����
��<�A�� 5,7-733��������� ,-8.8������������

ghijkjllmnokpqrpsturt .-.,1-342����� 4,6-9,1��������

,-7-.7 [	<�����0������
<=
�A��
�vew .72-126�������� ,,,-789��������

,-7-.2 [	<�����0��������0�
��	���

<=
�A��
 ,-3,,������������ ,-3,,������������

,-7-.6 [	<�����0������=�A	���� 2-682������������ 2-682������������

,-7-.9 [�>��������A����0�>�����A���� 76.-726�������� 71,-2,8��������

,-7-.8 v0�	����0�	����A����

�0� ,7-82.���������� 21-,6.����������

ghijkjllmnkorpmkxrtqrnlyjsol 618-743�������� 9.6-337��������

D��  &�d���&�"��!��$̀a%&!�� .-96,-262����� .-27,-9,9�����

*�(��(�)�� *�(��(�)�)

2,03-.



�����������	�
����������	��

������������������������������ !�������"����� !������

�#$%&#'

(	�)�*���������������+��,����
���������	������-

"#./01$%&1'2#'

3��4����+����������+��,����
���������4�	������������5	+������	�+�	����������-

�#6.72

'.8 �9:$%.1;<1'2 <7' &=9 �>>/&1;6 /#.�977'6 ?�@�;77. @�A�B�;77. C�B�;77. �>&770

D�+� E E E E E

F3G�+��H����������+���
�4�	������ IFJIFJKK LFJFKJKK FK M-LKN������������ OF-PFN���������� J��������������������� J��������������������� OF-PFN�����������

K3G�+����	
�����+���
�4�	������ IFJIFJKK LFJFKJKK FK K-QQM������������ LM-NFI���������� J��������������������� J��������������������� LM-NFI�����������

L3G�+����������R
�����	����4�ST�
��S�U��V IFJIFJKK LFJFKJKK FK F-WFK������������ KI-OLP���������� J��������������������� J��������������������� KI-OLP�����������

M3G�+��XYZ	�� IFJIFJKK LFJFKJKK FK F-WNL������������ KF-FNF���������� J��������������������� J��������������������� KF-FNF�����������

O�5�� IFJIFJFQ KQJIKJKL NK L-FOF������������ LW-QFK���������� N-LIK������������� J��������������������� MM-FFM�����������

NU�Y+5�
� IFJIQJKF LFJIWJKM LN K-FPF������������ KN-KPK���������� MF-NKP����������� J��������������������� NW-PKF�����������

WU��� IFJIKJFP IFJIKJKM NI M-OLL������������ OM-LPN���������� OQ-PKP����������� J��������������������� FFL-LKO���������

�[[.\79#�1'\#&]77.%#16

�#.1>6#

�̂�KIKF�)�*���	������
���	��������4�����+�5�	R�	
�+����������R�+�	�4���Y+�	��4�	�Z���,,�����R)������Y��Y	������
��	���4����
�+��U_̀ -�̂��+��*��		�R������

KIKF��
�+�	���4�������4	)�������+YY	)������)��,��	���+���4	�+-�̂��KIKK�)���5�+�	��,�����+�5	+��������4�		����+�5�	R�	
��Y��+YY	)����

��)��,��	���+
Y	���5������
��	���4	�Y+�	4�	�Z-

OL4I-F



�����������	�
����������	��

������������������������������������������� �������  ��� ��! �������� ����

" !#$%&

"'( �)*+,-)*./#0%&

1 1 1 1 1 1

"'('( �)*+,-)*./#0%&

2343434 5�67
8�69	�����:;< 4=3>?43>@2��� 423=2?3?=2��� 423@>A3>2@���

B�����	�67
8�69	���� 4=3>?43>@2��� 423=2?3?=2��� 423@>A3>2@���

"'('C �D%/)0%�,E-,).)%,

2343F34 :G�	����
H8
�9��
�:;< 43F2I3?AA����� 434?I34IF����� 43I4J3?F2�����

B�����:G�	����
H8
�9��
 43F2I3?AA����� 434?I34IF����� 43I4J3?F2�����

2343= :��G������9	8��������	�67
8�69	������<K =2=3I2A�������� 2@F3J=2�������� =I>34=A��������

�L$##M��)*+,-)*./#0%& (N'"ON'NPQ��� (R'QSC'PSS��� (R'QQC'PTP���

"'C �D%/U%).,-)*./#0%&�LD%/)0%�LD%/U%.%&

1 1 1 1 1 1

23F3F :G�	����G�	���9
8�69	�����G�	����G�	��9��

23F3F3F :G�	��������������67�����������
��������67��8�69	���� ?@3>F>���������� 4@=3FF=�������� 4II3I=F��������

�L$##M�LD%/U%).,-)*./#0%&�LD%/)0%�LD%/U%.%& QO'NCN���������� (OR'CCR�������� (TT'TRC��������

"'O �D%/)0%�-#$%&

1 1 1 1 1 1

23@34 K�	�HH	 2J@3AJ4�������� 4>>3@=F�������� F4@3>JI��������

23@3F V������	������	
���� F3II4������������ W������������������� W�������������������

23@3= ���
	��� @=3JA@���������� =I3@II���������� @I3=IF����������

23@3@ :H9�	8�69	���� 23@J=������������ W������������������� W�������������������

�L$##M�LD%/)0%�-#$%& R"N'C"(�������� CTP'TRC�������� CNN'TP(��������

CTC( !%0/LL$�CTC( CTCT

CTC( !%0/LL$�CTC( CTCT

CTC( !%0/LL$�CTC( CTCT

@=GI34



�����������	�
����������	��

� ������

��� ����������������

� � � � � �

����� ������ �����!����� ��"!��� ������ �� 

#���!���������
$%&%&%& '�������
���	�

�� &(%)$)%()&��� &)%(**%*$*��� &(%())%+,(���

$%&%&%, ���������
��� &%$,+%)-)����� .������������������� &%)*)%($-�����

$%&%&%) �	����
���	���������/�0
 )&1%,-*�������� .������������������� )--%+,1��������

$%&%&%$ �	����
�2�	3������
/�0
 $%,)-������������ .������������������� &&%41-����������

$%&%&%* ���
����	����
 &%1++%1,$����� .������������������� &%$+&%&-4�����

5���������6�
���	�

��6�
��������
����������
�����
��� &)%-+(%*$(��� &)%(**%*$*��� &)%,*-%+)4���

����7 89��!:� #�������� ������

$%&%,%& ;�����
���	
�����3	<�������� &(+%1$,�������� ,+%4,*���������� &4%+11����������

$%&%,%, ��	
���������������0���
� &4%-,*���������� ,,%(*(���������� &4%-11����������

$%&%,%) =3�	��� $+&%**+�������� )1+%&($�������� $&,%)&*��������

1(4%4,*�������� $&4%(-4�������� $*&%4$-��������

����> 8��9��:�� ?!�@��!�:�� #��������

$%&%)%) =3�	����A��B�	��������	
���� &&+%+14�������� .������������������� +-%4(1����������

C/D�=��3������A��B�	��������	
���� &&+%+14�������� .������������������� +-%4(1����������

E����� #��������������� ���7F��GHI   �>��F��I7�   �>�I7��JFH   

K�L!MM��M ������ N��@��L���

O�������00��0��������P�	B����	
�Q�0	�����,1,����,(,&�R,(,(D�,*(S%�O��	�0�	��
�0���0�	3�	0���������3��0���3�����������00��0��������P�	B����	
%

T�
�AA	�U�V���������� &-6(( &+6((

��	
������	����	��	��
 &4(6(( &+*6((

=�0�	
��A���0���	
���� **6(( $-6((

5���������00��0��������P�	B����	
 ,1, ,*(

O��	3���<�W���	�(�P�	B<�����������QA�������0����,(,&�R,(,(D�(S%

��7 XY�"Z�![9!�:��

� � � � � �

$%,%, C/
��	�W3������������	�\���3�
�������3� ),*%1&,�������� )&-%&14�������� )$$%+-1��������

E����� �Y�"Z�![9!�:�� >7G�I�7        >�F��IH        >���JFI        

��> ]?!�9���!�:�������

� � � � � �

$%)%& OAA	 1-%+4)���������� *,%11-���������� $+%&&&����������

$%)%) =�0�	�A0
��
����RB������0�	�A0S *1%,)(���������� )4%,((���������� )*%*-1����������

$%)%$ �̂�	�������P���	 &4-%4,1�������� &-,%*((�������� &4$%(4+��������

$%)%* �������BB
��� ,&,%+&&�������� &*$%)*(�������� ,(,%1,&��������

$%)%1 T���
������������//����� )&%+,)���������� ,(%*+(���������� ,-%$,*����������

$%)%- ;�������0�	�A0
3	<������ ,((%(($�������� ,((%(((�������� )$4%44,��������

$%)%+ =3�	��� ,$%**,���������� &1%-((���������� 1%&-+������������

E����� Z?!�9���!�:������� FH��7>J        IGG�HHF        JI��___        

��� 89��!:� ������

� � � � � �

$%$%& C0����
�	��������Q����	��
��� ,,+%1+$�������� ,,*%4**�������� ,,&%**-��������

$%$%, �̀3����	�
��������	��AA	 1%**1������������ ,%4*(������������ *%*(-������������

$%$%) '��	.�����A����00���� 1,-%,44�������� $((%4+-�������� $-+%*1&��������

$%$%* =3�	��� *11%1+$�������� $*,%+)*�������� $,&%-+,��������

E����� �9��!:� ������ ���7H�77>     ��_J7�F7F     ���7F��_F     

7_7� a�:���� 7_7� 7_7_

7_7� 7_7_

7_7� a�:���� 7_7� 7_7_

7_7� a�:���� 7_7� 7_7_

7_7� a�:���� 7_7� 7_7_

**3(%&



�����������	�
����������	��

�������������������������������������� �����!�����

"������#�$%��	�&�%��'��(����'��#�'	������������)�����
��	�	���*	��'
��'�	'����(���+,+,-.�������
���(�������	�
)��������#	����/

0 0 0 0 0 0
+,+,-,-,- 1��	���(���'��%��		�$����� 2,3+4������������ -5,333���������� -6,786����������

+,+,-,-,6 9�'�	�����	��:�	$&�����'�� ;������������������� ;������������������� ;�������������������

+,+,-,-,5 <�
������'(�
�	��� ;������������������� ;������������������� ;�������������������

+,+,-,-,+ 9�'�	������;���	��'���
��� ;������������������� ;������������������� ;�������������������

=>?@A������������ BC>???���������� BD>EFD����������

G���������� �H������������������!�������������

I���������J���K�������� �����L��M���N��JH�L��

O(��
����'�����)�����
��	�	���&�%��(�	:�	$����#�
�
�(���������
���
���
��,

F P������Q���K��������������

F>B P������Q���K����

0 0 0 0 0 0

8,-,- R����#��������
	�����%$���#	���
��� 5������������������ ;������������������� +-8���������������

C������������������ S������������������� @BF���������������

F>D P������Q���������

0 0 0 0 0 0

8,6,- R������
�������
	�����%$����
��� 8,835������������ ;������������������� ;�������������������

F>F?C������������ S������������������� S�������������������

D?DB T� �����D?DB D?D?

9�������	#(������
�'��:�	$&�����'���&�%��(�		�����'	����&��U'�����)�����
$���	,

O(��
����'����	�	���#��	�UU���)��
�)����'�'��:�	$&�����'���'���#�%�'������������&�%��)����(�	'�'	����)�����
	����
����
�����V��	���

���)�����
�&��
�#�'��'�����	�,�-W���'�-�X���*X�����&��������)�����
	����
����
.,�Y��$
����(	�'�����	���&�%������)
��U�#�$
����������

�&��#���
����,

D?DB T� �����D?DB D?D?

D?DB T� �����D?DB D?D?

Z8(3,-



�����������	�
����������	��

����������������������������

  

!"#"#"# $��������	�
�	%��&�'(���)* +#,-"./0���������

1�����	�
'����� ,0"!,,������������

!2!#

-.%2"#



�����������	�
����������	��

�����������������������������

��� ��!	��"�#���$��	������%���������#�����#	�$������� &����
#�	�$�	
�������'

(��)*�%�!	 �	��)+))��
�$��	������$��(�"	�&��� ����!	"��'

,-#+'.



�����������	�
����������	��

������������������

�����	 �!�����	��"���!�������������!���������#	!��$�%�"�����	�!�	��������&

�'()*+,'+�-.(/01'+

����2���	������ 32	�!�
�����	��4546 ����2���	��%����
7!��
������������

���������
��	�������

�89�:��!���6 ��������� ;�
 < =

7!��������������>�6&����	����!�	#�"
$��4&����	����!�	%�?$��@&��	�	��!��%�?��$�<&���	���

AB�5&6



�����������	�
����������	��

������������������������

 ��
!"
�#��
�#�������������#���������$	#��%�&�'�����	�#�	��������(

�)*��+,-./.0-�123/04�50440603.37-89:+-+90

;�
��	�'<��� =����	>  ��!�

?�	�	��"�!	
�@A@AB@A@C @A@AB@BCDEEFCG @@HAGH@A@A

I�'H��
�	��AEJK @A@AB@BCLECMEA @CHC@H@A@A

I�'H��
�	��ANOP @A@ABB@BCLECMEA @CHC@H@A@A

I�'H��
�	��ANQR @A@AB@BCNFNADF @CHALH@A@A

I�'H��
�	��AMI� @A@AB@BCNCELAA CNHAFH@A@A

I�'H��
�	��AGS� @A@AB@BCLECMEA @CHC@H@A@A

T����������#�	
��!����
�	�	����U
 T;�@HLLNEEH�; @HALH@A@A

T����������#�	
��!����
�	�	����U
 T;�@HLLNEEH�; CDHCAH@A@A

�V�*��+,-./.0-�W0X�5040603.37-89:+-+90Y�:Z92[03/

\����<�������

���

�V�*��+,-./.0-�W0X�50440603.37-89:+-+90Y�/22492[03/

\����<�������

���

J�$�'&���  ������<��������&�'��!�����<�	
���'��	�
��]	��#��
!"
�#��"�
���>>������
�������!����<�	#�����]��	�#

�̂

�̂

�̂

�̂

�̂

�̂

�̂

�̂

DA<A(C



�����������	�
����������	��

���������������������� 

!��"��
����������
�����#�$�"�����
��%��&��'	������"�	(�)
�'�������

���*

�+,-./+0�-+�1-23.,/0/+045.644-

7389.-:/;-/;49<+;-+

�6+;6.�=389.-:/;-/;49<+;-+�9->�/+4;-../+04=>/;->/6? ��� 

@���""��"��������#���� A

@���""��"�����������	������B�"�������	
�C�
�&"����� D

@�(������������"�	(�)

	����C�
���	�� E

�3;66.�66+;6.�=389.-:/;-/;49<+;-+ F

G-23.,/0/+045.644- 7

G-23.,/0/+0486:/8<8  HIJ���KLLLL�

M�������%�����
�&�����$�)��'�
���
���"�"	�"��N'O��������'�	����'���P�)&���DQDD*

��	�E�)��&�	��DQER��
�"��S����	��	����#�$�"��������C&������	�

����&#���T�����
����&#���T��

���	�USVOW����(�	T�������	�"��*�M��SVO�
��	�)C��'	�"���"��#�������'�����C&������	�

���
'�	���(	"�"��������(	"������"��)��		�T�����B�T���
�"��#�������#���"���"���	��#��)C�*�
X	�'�	����C&������	�

������"���&#�����������������������
�"���	��'�	
��	�"���(	"�*

M����"������'���"��	����
��	
����C���
����������'�	�"��#�$�"�����
T��

�����#�&	����#�
�
�
'���"	�������	��T����
�������
�	���	��B����(����Y
�W�"������""��"��������#�������	�T����"�	)��	
#W���������""��"������������	������B�"�������	
�C�
�&"�����
�W�������(������������"�	(�)

	����C�Z
���	��
M�$����
�������
�	���	���#��"�������(��	��'��'���"��$(��	���'���"��C&������'���"����C&������	�
�
��#�
��	"���C&�����(��	"�	���
'�	�&"�����*�@�$������)T���'���"���	���	����������"�������'���
"�������%������'���"��#��	�CC��"��#�
�&&	
C&�����*

X	���"�	��	���	�&��(	"������
��������������	"*�[���"��
�	����"���
������'���������������
�����%�����
�&����*�\���������'���"�$�������%�����
�&�����#����������(��T��#�$�"�����
T��

��
"��	����
��	
��C���
��������'�������(��T�#�$�"�����
��%��&��"��	����'�������

�����
���
"����C&������	�
U
��W*�X	�"��#��������'���"�������%�����
�&�����'�	(�)$���(�)����	�"��
N��������#�$�"��������C&������	�

���!]SZ
���	��*
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