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Beste René van Griesven, 

 

Met genoegen stuur ik hierbij de begroting 2016 van Stichting OPO Albrandswaard. Zoals u weet is 

gezond financieel management noodzakelijk voor de stichting. Ook dit jaar is het gelukt om een 

begroting neer te zetten waarmee de gezonde financiële positie van de stichting gewaarborgd blijft.  
De begroting is als bijlage toegevoegd.  

 
Hieronder volgt een toelichting op de belangrijkste keuzes die met betrekking tot deze begroting 

gemaakt zijn: 

 De post voor een meerschoolsdirecteur is gehandhaafd, omdat in 2016 invulling gegeven gaat 

worden hieraan. 

 De kosten bovenschools zijn verlaagd tov 2015. Ondanks gestegen kosten voor bepaalde 

posten is het gelukt om de overige kosten verder naar beneden te brengen, zodat de begroting 

bovenschools sluitend is. 

 OBS Rhoon heeft de formatie aan kunnen passen naar de te verwachten aantallen groepen die 

vanaf augustus 2016 gaan starten. Daarnaast zijn de kosten kritisch bekeken en zijn deze op 

een aantal posten naar beneden bijgesteld. Hiermee is het voor OBS Rhoon tot een (bijna) 

sluitende begroting te komen. 

 Ook OBS Valckesteyn heeft het aantal groepen aangepast en de kosten voor een aantal posten 

weten terug te brengen. Voor vestiging Valckesteyn Noord is door het bestuur de keuze 

gemaakt om hier een extra groep aan te houden, om Valckesteyn Noord aantekkelijk te maken 

en houden voor nieuwe leerlingen. Dit geheel in lijn met onze strategie om Vaclkesteyn Noord 

te laten groeien. Dit brengt het begrotingsresultaat voor Vaclkesteyn Noord op 28.000 euro 

negatief 

 Tot slot zijn de financiële consequenties van het nieuwe samenwerkingsverband Riba, 

waaronder het beëindigen van de detachering voor het leespaleis en het stopzetten van de 

werkgroep Inhoud in de begroting verwerkt. Hierbij is het gelukt om de negatieve gevolgen 

hiervan beperkt te houden. 

Uiteraard kunnen we deze begroting mondeling toelichten. Graag hoor ik wanneer dit schikt. 
 

 
Namens het bestuur van Stichting OPO Albrandswaard en met vriendelijke groet, 

René Terhoeve 

 

 


