
 Inleiding 
 
Het verslag van het schooljaar 2015-2016 van de Rotterdamse 
Schoolvereniging is verdeeld in een aantal hoofdstukken, namelijk: het 
onderwijs, de leerlingen, de bijzondere activiteiten, de 
bestuursaangelegenheden, de ouders, het personeel en schools 
financiën, in de periode van 1 augustus 2015 tot 1 augustus 2016.  
 
Rotterdam, september 2016  
P.O. Severin, directeur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dank aan de heer A.H.Q. Schoof, mevrouw Y.C.A. Hermans en de heer 
mr D.E. Sikkens voor hun inbreng en bijdrages 
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I. ONDERWIJS 
 
Het Schoolplan 2015-2019 werd vastgesteld en ingevoerd. Eraan 
voorafgaand werkten alle leraren en medezeggenschapsraadsleden 
mee aan een sterkte- en zwakteanalyse, waarin ook kansen en 
bedreigingen werden geformuleerd. Onder de ouders van de leerlingen 
werd een oudertevredenheidenquête afgenomen. Beide instrumenten 
speelden een belangrijke rol bij het opstellen van het Schoolplan. De 
analyses vormden mede de basis voor de inhoud van het Schoolplan. In 
het Schoolplan is een meerjarenplanning opgenomen die jaarlijks wordt 
vertaald naar te ontplooien activiteiten per schooljaar.  
In het schooljaar 2015-2016 is een nieuwe methode voor Nederlandse 
taal ingevoerd: Taal Op Maat.  
Commissies bestaande uit leraren van RSV-Noord en -Zuid oriënteerden 
zich op de vervanging van een drietal onderwijsmethodieken. Het ging 
om technisch schrijven, natuurkennis en Frans. Voorgesteld werd om 
per 1 augustus 2016 de nieuwste versie van Handschrift voor technisch 
schrijven in te voeren. Voor Frans in de groepen 7 en 8 viel de keus van 
de betreffende commissie op Eventaille En Action. Voor natuurkennis 
werd de methode Wijzer, natuur en techniek naar voren geschoven. De 
respectieve personeelsvergaderingen stemden in met de voorstellen.  
De schoolleiding en de interne begeleiding hebben intensieve analyses 
uitgevoerd op de resultaten van de standaardtoetsen van het 
leerlingenvolgsysteem. Die analyses resulteerden in een aantal 
constructieve acties. 
In de loop van het schooljaar werden protocollen opgesteld of herzien en 
vastgesteld op het gebied van social media, dyslexie, dyscalculie en 
medisch handelen en medicijngebruik op school.  
 
 

II. LEERLINGEN 
 
Op de teldatum, 1 oktober 2015, bezochten 572 leerlingen de 
Rotterdamse Schoolvereniging, namelijk 379 leerlingen op de 
basisschool in Noord en 193 op de basisschool op Zuid. Zij waren 
verdeeld over respectievelijk 16 en 8 groepen. 
Het aantal aanmeldingen op de beide scholen voor de komende 
schooljaren is ruim voldoende. Het blijft noodzakelijk om voor de meeste 
groepen wachtlijsten samen te stellen. 
 
De meeste basisscholen in Nederland laten de leerlingen van groep 8 
meedoen aan de eindtoets van het CITO. Zo ook de Rotterdamse 
Schoolvereniging. De score van een leerling wordt altijd uitgedrukt in 
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een getal tussen de 500 en 550. De leerlingen van groep 8 scoorden op 
RSV-Noord gemiddeld 541,8 en op RSV-Zuid ook 541,8. In 2015 was 
het landelijk gemiddelde 534,5. Deelname aan de CITO-eindtoets op de 
Rotterdamse Schoolvereniging bedroeg 100% van alle groep 8-
leerlingen.  
 
De volgende schooladviezen werden aan de leerlingen van de groepen 
8 gegeven (in percentages): 
 

Advies RSV-Noord RSV-Zuid 

VWO 48% 33% 

HAVO-VWO 14% 13% 

HAVO 24% 29% 

VMBO-HAVO 7% 8% 

VMBO 7% 17% 

 CITO: 541,8 CITO: 541,8 

 
De leerlingen van de achtste groepen werden toegelaten tot de volgende 
instellingen voor voortgezet onderwijs (in percentages): 
 

School RSV-Noord RSV-Zuid 

categoriaal gymnasium 31% 8% 

Scholengemeenschap 69% 92% 

 

 

III. BIJZONDERE ACTIVITEITEN 

 

RSV-Zuid 
In het kader van culturele vorming en bijzondere activiteiten bezochten 
alle leerlingen regelmatig musea en de kinderboerderij.  
In september 2015 organiseerde de oudercommissie het jaarlijkse uitje, 
de Buitendag, voor leerlingen en hun ouders. Het gezellige samenzijn 
vond plaats in het Muiderslot te Muiden.  
In de herfst werd voor de leerlingen van de groepen 1 en 2 een 
herfstwandeling georganiseerd. Tijdens de kinderboekenweek, in 
oktober 2015, werden onder meer de teken- en de voorleeswedstrijd 
georganiseerd.  
Begin december vereerde Sint Nicolaas RSV-Zuid met het jaarlijkse 
bezoek. De goedheiligman werd feestelijk ingehaald. Enkele dagen voor 
het bezoek zetten de leerlingen van de groepen 1 tot en met 4 hun 
schoen in de speelzaal. De leerlingen werden daarbij getrakteerd op een 
bezoek van een aantal Zwarte Pieten.  
Het kerstfeest werd sfeervol gevierd. Het traditionele kerstdiner was 
weer een groot succes. De leerlingen kwamen ’s avonds met een 
zelfgemaakte lampion op school en het RSV-lerarenkoor verzorgde een 



4 

sfeervol zangconcert. De ouders werden getrakteerd op warme glühwein 
en chocolademelk. Een dag voor de kerstvakantie trad het RSV-
schoolkoor op.  
In februari 2015 werkten de leerlingen aan het gezamenlijke project, dat 
dit jaar in het teken stond van ‘Ik hou van Holland’. De projectperiode 
werd afgesloten met een speurtocht door de school.  
Geschaakt werd er door een groot aantal leerlingen onder leiding van 
mevrouw L.E. de Gruijl; de RSV-schakers namen in maart 2016 onder 
meer deel aan het interscolaire schaaktoernooi.  
De playbackwedstrijd was traditiegetrouw weer één van de 
hoogtepunten van de paasviering. Dit schooljaar kwamen de leerlingen 
in pyjama naar school en kregen een ontbijt op school.  
In maart 2015 bonden de leerlingen met hun leraren de schaats onder 
en besloten de winter op de ijsbaan in de Drechtstedenhal in Dordrecht.  
De jaardag van de meesters en juffen werd gevierd op 22 april 2016; dat 
was vlak voor de jaardag van Z.M. de Koning, dus de viering kreeg een 
ietwat koninklijk tintje.  
De sportdag viel letterlijk in het water, dat was heel jammer; op een 
andere dag in school deden de leerlingen spelletjes. De leerlingen van 
de groepen 7 en 8 waren ook van de partij tijdens het interscolaire 
slagbal- en voetbaltoernooi.  
De schoolreis voor de groepen 1 en 2 leidde naar Diergaarde Blijdorp. 
De groepen 3 en 4 reisden af naar Avifauna te Alphen aan den Rijn. De 
kinderen uit de groepen 5 en 6 verbleven twee dagen in de Hollandse 
Biesbosch. De leerlingen van de twee hoogste groepen reisden vijf 
dagen af naar het Friese waddeneiland Vlieland.  
 

RSV-Noord 
Tijdens de kinderboekenweek werden de voorleeswedstrijd en de 
tekenwedstrijd georganiseerd. Ook de klasoverstijgende knutselmiddag 
werd opnieuw georganiseerd.  
Op 3 december 2015 bezochten Sint Nicolaas en Zwarte Piet de 
Rotterdamse Schoolvereniging. Zij werden onder meer feestelijk 
onthaald in de aula van de school, waarbij alle leerlingen van de groepen 
1 en 2 aanwezig waren.  
Kerstmis werd uitgebreid gevierd. De donderdag voorafgaand aan de 
kerstvakantie traden de leerlingen van de beide groepen 5 in de aula op 
en presenteerden een kerstvoorstelling. De ouders van de optredende 
leerlingen en alle leraren waren hiervan getuige. Op donderdagochtend 
voor Kerstmis ontvingen de leerlingen van het RSV-schoolkoor, (bij wijze 
van uitzondering) onder leiding van mevrouw I.E.C. Barreveld en met 
mevrouw M. Pool aan de piano, de ouders en leerlingen met 
kerstgezang in de vestibule van de school. De leden van de 
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oudercommissie zorgden ervoor dat buiten voor de schooldeur de 
ouders van leerlingen werden getrakteerd op warme chocolade.  
Eén van de RSV-tradities is het Schoolfestival. Dit schooljaar werd het, 
vlak voor Koningsdag, voor de twintigste keer georganiseerd. Het festival 
stond dit jaar in het teken van ‘Canons’. Het RSV-schoolkoor stond 
onder leiding van de heer P.O. Severin en mevrouw M. Pool en het 
RSV-orkest werd geleid door mevrouw M. Pool. Voor de negende keer 
was er een bijzondere bijdrage van de beginners en gevorderden van 
het RSV-blokfluitensemble, dat onder leiding staat van de dames E.G. 
den Breeje-Houweling en L.G. Rijnders-Borst. 
In het voorjaar werkten alle leerlingen aan het gezamenlijke project. Er 
werd gewerkt langs het thema ‘Techniek‘.  
De facultatieve vertellessen werden door vele leerlingen uit de groepen 
4, 5 en 6 bezocht. Ook het lidmaatschap van het schoolkoor werd door 
een groot aantal kinderen begeerd.  
Tevens werd er geschaakt op school. Oud-leerkracht mevrouw L.E. de 
Gruijl leidde een groot aantal schaakcursussen. Er werd meegedaan 
aan een aantal toernooien.  
De groepen 6, 7 en 8 gingen op werkreis naar respectievelijk 
Oostvoorne, De Kaag en Vlieland. De leerlingen van de groepen 7 
volgden op De Kaag zeillessen. De lagere groepen hadden hun 
schoolreisjes naar verschillende bestemmingen. Groep 5 ging op 
tweedaagse schoolreis. 
De leerlingen uit de hoogste leerjaren namen deel aan de interscolaire 
voetbal- en slagbaltoernooien.  
 

 

IV. BESTUUR 
 
In de loop van het schooljaar werden onder meer de school-, de 
formatie-, nascholings- en activiteitenplannen voor de beide scholen 
vastgesteld. Veel aandacht is ook besteed aan de herziene vormgeving 
van de scheiding tussen bestuur en toezicht. De statuten van de 
Stichting Rotterdamse Schoolvereniging werden zo ingericht dat ´het 
bestuur´ zich in de toekomst voornamelijk concentreert op de 
toezichthoudende taak. De meeste uitvoerend-bestuurlijke taken worden 
gemandateerd aan de directeur. Het managementstatuut werd hiertoe 
gewijzigd en opnieuw vastgesteld.  
Het bestuur stelde een procedure op om het bestuur verder uit te 
breiden. Ook de medezeggenschapsraden werd hierop invloed gegund. 
Na de procedure werd het bestuur versterkt door een vijftal: de heer drs. 
C.R. Bello, de heer mr I.P. de Groot, de heer ir. H.P. Hartzema, de heer 
C.C.A. van den Herik en mevrouw dr. M.W. Roza-van Vuren. 
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Mevrouw mr J.F. Rense (toezichthoudend bestuurslid) trad in de loop 
van het schooljaar als bestuurslid af. Mevrouw drs. H.H.W. de Gier trad 
af aan het eind van het schooljaar, haar jongste kind verliet vanuit groep 
8 de school. 
Aan het eind van het schooljaar 2015-2016 was de samenstelling van 
het bestuur derhalve als volgt: 

 mevrouw drs. M.G. Berkhout-Franssens, voorzitter 

 de heer mr A.H.Chr. Heere, secretaris 

 de heer drs. A.M. Doff, penningmeester 

 de heer drs. C.R. Bello 

 de heer mr I.P. de Groot 

 de heer ir. H.P. Hartzema 

 de heer C.C.A. van den Herik 

 mevrouw dr. M.W. Roza-van Vuren 

 

 

V. OUDERS 
 
De in het begin van het schooljaar in de onderscheidende groepen 
gehouden ouderavonden, werden door de ouders, zoals altijd, druk 
bezocht.  
Gedachtewisseling met de ouders over het functioneren van hun 
kinderen vindt plaats op afspraak met de leraren na schooltijd. De 
gesprekken kunnen op die manier in alle rust worden gevoerd. Het 
merendeel van de ouders heeft in het afgelopen cursusjaar meerdere 
malen van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. 
 

Medezeggenschapsraad 
Reglementair verzorgen de medezeggenschapsraden zelf de 
verslaglegging aan ouders en overige bij de Rotterdamse 
Schoolvereniging betrokkenen. De beide raden vergaderden in alle 
gevallen gezamenlijk als Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. 
Aan het eind van het schooljaar 2015-2016 waren de 
medezeggenschapsraden als volgt samengesteld: 

 
RSV-Noord 

-namens de ouders: 

 de heer ir. T.D.S. Feenstra 

 mevrouw dr. I.V. Hofland-Ossokina 
-namens het personeel: 

 de heer M. Broekhuizen, secretaris 

 de heer J.K. Koudstaal, voorzitter 
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RSV-Zuid 

-namens de ouders: 

 mevrouw B. Bouguite-Zakri 

 mevrouw S.D.A. Jagram 
-namens het personeel: 

 mevrouw M.V. Gadellaa, secretaris 

 de heer M. van der Veen, voorzitter 
 

Oudercommissie 
Ook in het afgelopen schooljaar is weer gebleken dat de 
oudercommissies niet uit het schoolleven zijn weg te denken. Zij hebben 
een duidelijk ondersteunende taak bij de organisatie van evenementen 
die buiten het lesprogramma vallen.  
Te denken valt hierbij aan sint-, kerst-, paasvieringen, het voorbereiden 
van en assisteren bij sportevenementen, excursies, de Buitendag, 
tentoonstellingen en het schoolfestival. 
 

 

VI. PERSONEEL 
 
In december 2015 werd de lerares van groep 4a op RSV-Noord, 
mevrouw S. Aaftink, moeder. Zij schonk het leven aan een gezonde 
dochter: Doris. Het zwangerschapsverlof en aansluitend het 
ouderschapsverlof werd herbezet door mevrouw J. Boogaerdt ’t Hooft-
Schmidt.  
Op 3 januari 2016 waren de beide teams en het schoolbestuur ’s avonds 
bijeen in NY Basement aan het Koninginnehoofd te Rotterdam om 
gezamenlijk het glas te heffen op het nieuwe kalenderjaar. De voorzitter 
van het schoolbestuur, mevrouw drs. M.G. Berkhout-Franssens, sprak 
de beide teams toe, blikte terug op 2015 en keek vooruit naar 2016. Ook 
werd aandacht besteed aan het feit dat mevrouw C.S. Tertoolen-
Willemstein 25 jaar bij de Rotterdamse Schoolvereniging werkt. In 
aanwezigheid van haar gezin werd mevrouw Tertoolen, een 
gewaardeerd en gezien collega op RSV-Zuid, lof toegezwaaid door de 
directeur en toegezongen door al haar collega’s.  
Een aantal leraren volgde nascholing op het gebied van onder meer 
reken- en taaldidactiek of volgde workshops op het creatieve vlak. Een 
groot aantal leraren bekwaamde zich in bedrijfshulpverlening of friste 
kennis hieromtrent op. De gezamenlijke teams volgden gedurende een 
gehele dag (de ‘studiedag’) een intensieve scholing gericht op het 
rekenen, met name op het werken met een dyscalculieprotocol.  
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In het voorjaar van 2016 werd in het kader van de functiemix een aantal 
leraren tot senior met een bepaalde functie benoemd. Op RSV-Zuid 
werden mevrouw F. van Vliet en de heer G.J. van den Biggelaar 
benoemd tot respectievelijk ARBO- en verzuimcoördinator. Op RSV-
Noord ruilde de heer L.A. de Koning het ICT-coördinatorschap in voor 
het ARBO-coördinatorschap; mevrouw M. de Vries-Keetels nam 
vervolgens het ICT-coördinatorschap op zich.  
De traditionele lunch voor het personeel en bestuur op de laatste 
schooldag werd druk bezocht. Op vrijdag 9 juli 2016 was nagenoeg het 
voltallige personeel en het schoolbestuur bijeen in restaurant en 
undergroundbar Thoms aan de Meent in Rotterdam. Het schooljaar werd 
geanimeerd onder het genot van smakelijke hapjes en drankjes 
afgesloten. Daarbij werd ook aandacht besteed aan het feit dat mevrouw 
G.M. van Büüren van Heijst 25 jaar bij het onderwijs dient. Ook mevrouw 
E.L. Lanser-Vroon werd in het zonnetje gezet, want zij nam afscheid als 
bekwaam en gewaardeerd remedial teacher bij de Rotterdamse 
Schoolvereniging. Zij gaat met pensioen. Mevrouw Lanser werd in 
aanwezigheid van haar gezin door de heer Severin waarderend 
toegesproken en door alle aanwezige collegae en bestuursleden 
uitbundig toegezongen. De heer mr I.P. de Groot dankte namens het 
schoolbestuur de vertrekkende collega voor alles wat zij betekende voor 
de Rotterdamse Schoolvereniging en overhandigde een passend 
cadeau. 
Aan het eind van het schooljaar 2015-2016 zijn eenenveertig 
personeelsleden via een benoeming in dienst van de Rotterdamse 
Schoolvereniging (in feite de beginsituatie voor het schooljaar 2016-
2017) en twee vrijwilligers: 

 mevrouw S. Aaftink, lerares 4a (Noord) 

 mevrouw I.E.C. Barreveld, (senior)lerares 7b, bovenbouwcoördinator 
(Noord) 

 de heer drs. G.J. van den Biggelaar, (senior)leraar 7, 
verzuimcoördinator (Zuid) 

 mevrouw J. Boogaerdt ’t Hooft-Schmidt, lerares 1a, 1b, 2a, 2b, 3b, 
4a, 4b en 7a (Noord) 

 mevrouw E.G. den Breeje-Houweling, lerares 1b (Noord) 

 de heer M.A. Broekhuizen, leraar 6b (Noord) 

 mevrouw G.M. van Büüren van Heijst, (senior)lerares 7a, 
lerarenbegeleider (Noord) 

 de heer R.T Creemers, vakleraar lichamelijke oefening (Noord en 
Zuid) 

 mevrouw M.M.L.C.T. Eyck, managementassistente (Noord en Zuid) 

 mevrouw H.G. Draisma-Woerdeman, lerares 6a (Noord) 
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 mevrouw M.I. Dusseldorp-de Barse, (senior)lerares 2, 
onderbouwcoördinator (Zuid) 

 mevrouw M.V. Gadellaa, lerares 4 (Zuid) 

 mevrouw J.C. Gooding-Smit, lerares 6a en 7b (Noord) 

 mevrouw Y.C.A. Hermans, adjunct-directeur, intern begeleider (Zuid) 

 mevrouw J.W. Koekkoek-Wanner, remedial teacher (Noord en Zuid) 

 mevrouw S. de Kok-Hollanders, (senior)lerares 5, ICT-coördinator 
(Zuid) 

 mevrouw P.M.C. van der Kooij, lerares 4, (Zuid) 

 de heer L.A. de Koning, (senior)leraar 8a, ARBO-coördinator (Noord) 

 de heer J.K. Koudstaal, leraar 5a (Noord) 

 mevrouw M. de Kwaadsteniet, lerares 5b (Noord) 

 mevrouw N. van der Loos, (senior)lerares, intern begeleider (Noord) 

 mevrouw F. van Maaswaal-Kloen, vaklerares handvaardigheid (Noord 
en Zuid) 

 mevrouw J.M. Meijer, lerares 5 (Zuid) 

 mevrouw G. O’Chantal, vrijwillig medewerkster (Zuid) 

 mevrouw drs. M. Pool, vaklerares muziek (Noord) 

 mevrouw S.M. van Remmen, lerares 4b (Noord) 

 mevrouw L.G. Rijnders-Borst, (senior)lerares 3a, 
onderbouwcoördinator (Noord) 

 mevrouw E.C. Schaling, vaklerares muziek (Zuid) 

 mevrouw H. Scheepbouwer, vaklerares lichamelijke opvoeding (Zuid) 

 mevrouw J.M. Schimmel, lerares 2a (Noord) 

 de heer A.H.Q. Schoof, adjunct-directeur, leraar 8b (Noord) 

 de heer P.O. Severin, directeur (Noord en Zuid) 

 mevrouw C.M. Slotboom, vrijwillig conciërge (Noord) 

 mevrouw H.M.L. Soesbergen, managementassistente (Noord en 
Zuid) 

 mevrouw W.A. Teekens-Punt, lerares 1a (Noord) 

 mevrouw C.S. Tertoolen-Willemstein, lerares 1 (Zuid) 

 mevrouw M.M. Tuin-Kientz, lerares 3a, 5a, 5b, 6b, 8a en 8b, 
vaklerares lichamelijke opvoeding (Noord) 

 de heer M. van der Veen, (senior)leraar 6, lerarenbegeleider (Zuid) 

 mevrouw E.A. Verheij-Farkas, lerares 2b (Noord) 

 de heer F.S. Visser, leraar 3 (Zuid) 

 mevrouw F. van Vliet, (senior)lerares 1, ARBO-coördinator (Zuid) 

 mevrouw M. de Vries-Keetels, (senior)lerares 3b, ICT-coördinator 
(Noord)  

 de heer R.B.J. Waanders, (senior)leraar 8, bovenbouwcoördinator 
(Zuid) 



10 

VII. KLACHTEN, VERTROUWENSPERSOON 

 

Op school ligt een vastgestelde klachtenregeling ter inzage bij de 
directie. Voor verdere informatie over deze klachtenregeling wordt 
verwezen naar de website van de RSV. Met de klachtenregeling wordt 
een zorgvuldige behandeling van klachten beoogd. Klachten kunnen 
gaan over discriminerend gedrag, agressie, geweld, pesten, seksuele 
intimidatie, ongewenste intimiteiten, omgang met de leerlingen, 
enzovoort. 

Op beide RSV-scholen is een contactpersoon benoemd. Contactpersoon 
RSV-Noord is mevrouw N. van der Loos (vanderloos@rsv.nl). 
Contactpersoon RSV-Zuid is mevrouw Y.C.A. Hermans 
(hermans@rsv.nl). De contactpersoon verwijst de klager naar de 
vertrouwenspersoon of de Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs 
(GCBO). Als vertrouwenspersoon van de RSV functioneert de heer mr 
D.E. Sikkens (dsikkens@wxs.nl). De contactpersonen en de 
vertrouwenspersoon worden benoemd door het bevoegd gezag.  

In het schooljaar 2015-2016 zijn in het kader van de klachtenregeling 
twee gevallen aan de vertrouwenspersoon voorgelegd. In een van deze 
twee gevallen heeft de vertrouwenspersoon de contactpersoon erop 
gewezen dat de klager rechtstreeks naar de vertrouwenspersoon moet 
worden doorverwezen. 
Bij de Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs werden – voor zover 
bekend – geen klachten ingediend. 
 
De vertrouwenspersoon adviseert aan het bevoegd gezag de in 1998 
vastgestelde klachtenprocedure in het schooljaar 2016-2017 te 
evalueren. 
 
 

 

mailto:vanderloos@rsv.nl
mailto:hermans@rsv.nl
mailto:dsikkens@wxs.nl
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VII. SCHOOLS FINANCIËN 2015 
 
Het boekjaar van schools financiën loopt van 1 januari 2015 tot en met 
31 december 2015. 
In dit verslag volgt een korte samenvatting van de exploitatie 2015 van 
de beide scholen zoals die in de vastgestelde en door de accountant 
geaccordeerde jaarrekening 2015 is neergelegd. 
 

 

RSV-Noord RSV-Zuid 

bijdrage OCW personeel € 1.434.166 € 753.971 

bijdrage OCW materieel € 286.057 € 159.918 

overige baten personeel € 17.970 € 7.210 

overige baten materieel € 33.931 € 10.891 

ouderbijdrage 
  financiële baten 
  

 

€ 1.772.124 € 931.990 

   personeelskosten € 1.392.914 € 723.029 

afschrijvingen € 21.146 € 11.821 

huisvesting € 188.158 € 100.488 

leermiddelen € 41.289 € 28.826 

overige kosten € 57.180 € 34.277 

financiële kosten 
  

 

€ 1.700.688 € 898.442 

   resultaat € 71.436 € 33.548 

   Het positieve resultaat voor de beide scholen bedraagt € 104.984. 
Hieraan dient te worden toegevoegd overige financiële baten van het 
bestuur (onder meer ouderbijdrage ter hoogte van € 453.494 en 
renteopbrengsten) en van te worden afgetrokken overige 
bestuursuitgaven. Het totale positieve resultaat van de bedrijfsvoering 
van de Stichting Rotterdamse Schoolvereniging komt hiermee op € 
266.575. Een belangrijk deel van het positieve resultaat wordt 
toegevoegd aan de algemene reserves.  
Opgemerkt dient te worden dat in het jaar 2015 een aantal aanvullende 
subsidies van Rijk en Gemeente is toegekend, dat (nog) niet als 
structureel kan worden aangemerkt. Deze subsidies zijn dus ook niet 
meegenomen in de begroting van 2015. In de begroting van 2015 was 
een resultaat begroot van € 7.015.  

P.O. Severin, directeur 


