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Bijlagen:
/
- Notitie "Schoolbegeleiding 2010-2014: leerlingenzorg voor de toekomst!"

Toelichting
1. IrWaanleiding
Voor 2006 kreeg de gemeente van het rijk een doeluitkering voor de instandhouding van
een schoolbegeleidingsdienst. Overbetuwe heeft de rijksgelden jarenlang doorgesluisd
naar twee schoolbegeleidingdiensten, Marant en Giralis. Naast de rijksbijdrage stelde
Overbetuwe budget uit eigen middelen beschikbaar voor schoolbegeleiding.
Op 1 augustus 2006 trad de "Wet Herziening Schoolbegeleiding" in werking. De rijksmiddelen voor de uitvoering van schoolbegeleiding zijn vanaf deze datum gefaseerd aan de
scholen uitgekeerd. De gemeente ontvangt vanaf genoemde datum geen rijksmiddelen
meer. Wei vult de gemeente het rijksbudget dat de scholen ontvangen aan met gemeentelijke middelen.
In haar vergadering van 27 juni 2006 heeft de raad besloten om de gemeentelijke middelen voor schoolbegeleiding in de periode van 1 augustus 2006 tot 31 december 2009 gelijk te houden. In deze periode was een bedrag van € 123.000 per jaar beschikbaar. Dit
bedrag is volledig als subsidie terechtgekomen bij Marant en Giralis, die de schoolbegeleiding op onze basisscholen en de school voor speciaal onderwijs verzorgen.
De subsidie aan de schoolbegeleidingsdiensten eindigt dus op 31 december 2009. Vanaf
1 januari 2010 staat het de gemeente vrij om de middelen voor schoolbegeleiding op een
andere manier in te zetten. In dit voorstel adviseren wij uw college over de inzet van de
middelen voor schoolbegeleiding vanaf 2010.
2. Doelstelling en beoogd effect
Doel van dit advies is het vaststellen van 'uitvoeringsregels' om de schoolbegeleidingsmiddelen rechtstreeks aan het onderwijs toe te kunnen kennen. Met het inzetten van
middelen voor schoolbegeleiding ondersteunen wij het onderwijs in hun hulp aan
zorgleerlingen. Hiermee beogen wij tijdig te investeren in onderwijs op maat waarmee wij
achterstand of schooluitval in de toekomst voorkomen.
3. Argumenten
Wij stellen voor de gemeentelijke middelen voor schoolbegeleiding toe te kennen aan het
onderwijs zelf, in plaats van aan een schoolbegeleidingsdienst. De scholen hebben zelf
de kennis in huis om te bepalen op welke wijze zij hun leerlingen zorg kunnen bieden. Als
gemeente respecteren wij deze autonomie en laten wij de scholen dus zelf de keus op
welke manier en bij wie zij diensten voor schoolbegeleiding afnemen. Uiteraard bepalen
wij als gemeente wel dat de subsidie besteed moet worden aan de diverse onderwerpen
die vallen onder leerlingenzorg. Wij verlenen de subsidie in eerste instantie (aan de
schoolbesturen) en stellen de subsidie vast nadat verantwoording is afgelegd. Zo houden
wij zicht op de uitgaven en de bereikte doelstellingen.
Naast de basisscholen in de gemeente, ontvangt ook het speciaal onderwijs (De Brouwerij in Zetten) subsidie voor schoolbegeleiding. Wij hebben een aantal argumenten om de
subsidie aan het speciaal onderwijs te beeindigen:
het speciaal onderwijs kent andere financieringsstromen dan het basisonderwijs (ontvangt meer rijksgeld)
- wij kunnen met het gemeentelijk beleid geen invloed uitoefenen op het onderwijs en
de leerlingenzorg binnen De Brouwerij
- de doelgroep komt niet overeen met de doelgroep binnen het basisonderwijs omdat
De Brouwerij alleen voortgezet onderwijs geeft in Zetten (12+ leerlingen)
- elke leerling in het speciaal onderwijs is in principe een 'zorgleerling'

Wij hebben De Brouwerij al op de hoogte gesteld van het voornemen om de subsidie
voor schoolbegeleiding te beeindigen per 2011. In 2010 willen wij met hen in gesprek
gaan over de gevolgen die dit heeft.
In bijgevoegde notitie notitie "Schoolbegeleiding 2010-2014: leerlingenzorg voor de toekomst!" vindt u op pagina 5 de plus- en minpunten van de voorgestelde constructie voor
de uitvoering. In Bijlage A van de notitie staat een overzicht van de verdeling van de middelen voor 2010.
4. Advies
A Intern: Niet van toepassing.
B Extern: De besteding van de schoolbegeleidingsmiddelen is in September 2008 en februari 2009 besproken met de directeuren van de basisscholen in het Directieberaad
en op 17 September 2009 en 19 november2009 met de schoolbesturen in het Onderwijsplatform. Op basis van de reactie van de scholen en de besturen is duidelijk
dat het onderwijsveld evenals voorgaande jaren de middelen graag wil blijven inzetten voor schoolbegeleiding in het algemeen en leerlingenzorg in het bijzonder.
Schoolbegeleidingsdienst Marant heeft ook een reactie gegeven op de conceptnotitie.
Marant had graag gezien dat de gemeente -voor de scholen- een abonnement neemt
op de Basisvoorziening. Deze mening begrijpen wij. De keuze van de gemeente is
echter om het onderwijs zelf te laten kiezen of ze van de diensten van Marant gebruik
wenst te maken.
C Planning&Control: Niet van toepassing.
5. Aanpak/uitvoering
Beschikkingen verzenden aan de schoolbesturen
Na besluitvorming door uw college over de voorgestelde uitvoering van het beleidsterrein
schoolbegeleiding, ontvangen alle schoolbesturen een brief waarin staat hoeveel subsidie zij ontvangen voor het jaar 2010. In deze subsidiebeschikking vermelden wij aan welke voorwaarden zij moeten voldoen en op welke wijze zij hierover verantwoording af
moeten leggen.
Een uitzondering maken op de aanvraaqprocedure
Volgens de Algemene Subsidieregeling gemeente Overbetuwe 2008 moeten organisaties en verenigingen die in aanmerking willen komen voor subsidie, dit voor 1 juni van het
jaar voorafgaand aan het subsidiejaar aanvragen. Omdat er op dit moment (december
2009) pas definitieve besluitvorming plaatsvindt over de toekenning van de middelen
voor schoolbegeleiding aan de schoolbesturen, konden de besturen niet voor 1 juni 2009
een aanvraag voor subsidie 2010 indienen.
Wij vragen het college een uitzondering te maken op grond van artikel 3 lid 4 van de Algemene Subsidieregeling gemeente Overbetuwe 2008 door ontheffing te verlenen voor
de indieningsdatum van 1 juni voor het aanvragen van subsidie voor 2010 en de wijze
waarop dit diende te gebeuren (via een vastgesteld aanvraagformulier). Voor het aanvragen van subsidie voor 2011 en verdere jaren volgen wij de reguliere subsidieprocedure.
Een aanvraagformulier voor de subsidie 2011 en een verantwoordingsformulier voor de
subsidie 2010 wordt zo snel mogelijk vastgesteld (dat is gemandateerd aan het afdelingshoofd). Deze worden meegezonden met de beschikkingen 2010 die voor 31 december 2009 moeten worden verstuurd of ze worden zo spoedig mogelijk nagezonden.
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In gesprek gaan met het speciaal onderwiis
In 2010 gaan we met De Brouwerij in gesprek over ons voornemen om de subsidie aan
het speciaal onderwijs per 2011 te beeindigen.
De raad informeren
In het voorstel over schoolbegeleiding dat uw college in 2006 aan de raad heeft voorgelegd, heeft u aangegeven dat u de overeenkomst met Marant en de regionale afspraken
over de Basisvoorziening zou evalueren. Op basis van deze afspraak vragen wij u om dit
B&W advies ter kennisgeving door te zenden aan de raad.
6. Middelen
De middelen voor schoolbegeleiding zijn structureel opgenomen in de begroting. Het bedrag van € 123.000 staat in de begroting voor 2010. Er is op dit moment dus geen financieel wijzigingsvoorstel nodig.
Wij stellen voor de subsidie van € 8.000 die ten goede komt aan het speciaal onderwijs
vanaf 2011 stop te zetten. Na besluitvorming hierover kan dit -indien van toepassing- in
de begroting 2011 worden aangepast.
7. Te besluiten
1. in te stemmen met de notitie "Schoolbegeleiding 2010-2014: leerlingenzorg voor de
toekomst!";
2. de schoolbegeleidingsmiddelen op basis van genoemde notitie toe te kennen aan de
schoolbesturen;
3. de beschikkingen aan de schoolbesturen te laten ondertekenen door het afdelingshoofd van Maatschappelijke en Sociale Ontwikkeling;
4. een uitzondering te maken op grond van artikel 3 lid 4 van de Algemene subsidieregeling gemeente Overbetuwe 2008 en de schoolbesturen subsidie toe te kennen
zonder dat hier een tijdige aanvraag met een vastgesteld aanvraagformulier aan ten
grondslag ligt;
5. dit B&W advies met bijgevoegde notitie ter kennisgeving door te zenden aan de raad.
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Schoolbegeleiding 2010-2014:
leerlingenzorg voor de toekomst!

Gemeente Overbetuwe
Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling

November 2009

Waarom deze notitie?
De gemeente Overbetuwe biedt de basisscholen al jaren de mogelijkheid schoolbegeleiding
te ontvangen via schoolbegeleidingsdienst Marant. School voor speciaal onderwijs De
Brouwerij ontvangt schoolbegeleiding via schoolbegeleidingsdienst Giralis. De gemeentelijke
subsidie aan de schoolbegeleidingsdiensten Marant en Giralis voor de scholen eindigt op 31
december 2009. De gemeente is vrij om vanaf 1 januari 2010 de middelen voor
schoolbegeleiding op een andere manier in te zetten.
Met deze notitie doen wij een voorstel over de manier waarop we de middelen voor
schoolbegeleiding vanaf 2010 in willen zetten. Daarvoor geven we eerst een beeld van de
voorgeschiedenis van de schoolbegeleiding en evalueren we kort het gebruik van de
Basisvoorziening van Marant.
Hoe werd schoolbegeleiding gefinancierd?
Voor 2006
Voor 2006 kreeg de gemeente van het rijk een doeluitkering voor de instandhouding van een
schoolbegeleidingsdienst. Overbetuwe heeft de rijksgelden jarenlang doorgesluisd naar twee
schoolbegeleidingdiensten, Marant en Giralis. Naast de rijksbijdrage stelde Overbetuwe
budget uit eigen middelen beschikbaar voor schoolbegeleiding.
Per 1 auqustus 2006
Op deze datum trad de "Wet Herziening Schoolbegeleiding" in werking. De rijksmiddelen
voor de uitvoering van schoolbegeleiding zijn vanaf deze datum gefaseerd aan de scholen
uitgekeerd. De gemeente ontvangt vanaf genoemde datum geen rijksmiddelen meer. Wei
vult de gemeente het rijksbudget dat de scholen ontvangen aan met gemeentelijke middelen.
In haar vergadering van 27 juni 2006 heeft de raad besloten om de gemeentelijke middelen
voor schoolbegeleiding in de periode van 1 augustus 2006 tot 31 december 2009 gelijk te
houden. In deze periode was een bedrag van € 123.000 per jaar beschikbaar. Dit bedrag is
volledig als subsidie terechtgekomen bij Marant en Giralis, die de schoolbegeleiding op onze
basisscholen en de school voor speciaal onderwijs verzorgen.
Hoe zag de schoolbegeleiding eruit?
Acht gemeenten hebben in 2006 op regionaal niveau een samenwerkingsovereenkomst
schoolbegeleiding gesloten met Marant. Deze overeenkomst loopt van 1 augustus 2006 tot
31 december 2009. Afspraken over het instandhouden van de zogenoemde
Basisvoorziening maken onderdeel uit van deze samenwerkingsovereenkomst. Op basis van
deze overeenkomst is een deel van de gemeentelijke middelen voor schoolbegeleiding
besteed aan een abonnement op de Basisvoorziening van Marant, waar alle basisscholen
gebruik van kunnen maken. De resterende gemeentelijke middelen zijn via Marant besteed
aan leerlingenzorg op de basisscholen.
Wat is de Basisvoorziening van Marant?
Dit is een onderwijsadviescentrum met een verzameling literatuur, onderwijstijdschriften,
leermiddelen, spel- en ontwikkelingsmaterialen, software en remedierende materialen die sinds augustus 2008- beschikbaar is in de vestiging van Marant in Elst. Tijdens
openingstijden is de Basisvoorziening open om materialen te bekijken of te lenen, leskisten
te laten samenstellen en informatie over lesmaterialen te krijgen. Ook online is veel
informatie beschikbaar. De materialen worden gebruikt door leraren, coordinatoren
leerlingenzorg en bijvoorbeeld Remedial Teachers (RT-ers) en Intern Begeleiders (IB-ers).
Marant organiseert vanuit de basisvoorziening ook inloop- en voorlichtingsbijeenkomsten
rond thema's en vakgebieden en werkt samen met de educatieve uitgeverijen.

Voor gemeenten, schoolbesturen en scholen is het mogelijk om een abonnement te nemen.
Een abonnement geeft toegang tot alle informatie en kan tevens een leenfunctie omvatten
(orthotheek). Gemeente Overbetuwe heeft een basisabonnement zonder orthotheek, dus de
scholen kunnen informatie krijgen en alle materialen bij Marant inzien, maar niet lenen
(meenemen).
Hoe werd de Basisvoorziening van Marant in Overbetuwe gebruikt?
Het gebruik van de Basisvoorziening is in 2008 op regionaal niveau geevalueerd. Voor alle
deelnemende gemeenten binnen de overeenkomst heeft Marant de gebruiksgegevens van
schooljaar 2007/2008 (aantal uitleningen, bezoeken en telefonische en e-mail consults)
aangeleverd per schoolbestuur. Ook de uitkomsten van een tevredenheidsonderzoek met
betrekking tot de basisvoorziening werden aangeleverd.
Van de 22 Overbetuwse basisscholen (die alien gebruik maken van de dienstverlening van
Marant) maakten slechts 7 scholen gebruik van de Basisvoorziening. Er waren 253
uitleningen (niet behorend bij een basisabonnement, maar dit betreft indirecte uitleningen
waarbij adviseurs middelen meenemen bij hun bezoek aan scholen), 12 bezoeken of vragen
om voorlichting, 9 telefonische consults en 2 consults per e-mail. Voor het aantal scholen dat
gebruik kan maken van de basisvoorziening zijn deze cijfers laag. De tevredenheid van de
scholen over het aanbod van de basisvoorziening is goed. Schooldirecteuren zijn niet altijd
overtuigd van de meerwaarde van de Basisvoorziening. Intern begeleiders van scholen zijn
wel zeer enthousiast als ze kennismaken met de mogelijkheden van de Basisvoorziening.
Wat is onze conclusie na deze evaluatie?
In de overeenkomst schoolbegeleiding is opgenomen dat partijen voor 1 januari 2009 het
overleg openen over de invulling van schoolbegeleiding na 31 december 2009. Dit hebben
wij gedaan door op regionaal niveau de overeenkomst in het algemeen en het gebruik van
de Basisvoorziening in het bijzonder te evalueren. Dit is gebeurd in samenspraak met Marant
die alle gegevens voor de evaluatie heeft aangeleverd.
Het lage gebruik van de Basisvoorziening en de reacties van de scholen maken dat
gemeente Overbetuwe vanaf 2010 geen directe subsidierelatie met Marant wil aangaan om
de Basisvoorziening te ondersteunen. Wij bieden de scholen graag de mogelijkheid om zelf
een keuze te maken uit het aanbod van verschillende dienstverleners op het gebied van
schoolbegeleiding. De ervaringen van de scholen met Marant zijn over het algemeen goed.
Wij bieden Marant graag de mogelijkheid de scholen rechtstreeks aan zich te binden, ook
voor de Basisvoorziening.
Elke gemeente heeft haar eigen argumenten om al dan niet gebruik te maken van (de
Basisvoorziening van) Marant. De meeste gemeenten hebben te kennen gegeven in elk
geval geen (gezamenlijke) privaatrechtelijke overeenkomst meer te willen sluiten met
Marant.
Samengevat: Met de verhuizing van de Basisvoorziening naar Elst en het aanbod van
nieuwe abonnementsvormen is het aan Marant om voldoende scholen of schoolbesturen
aan zich te binden om de Basisvoorziening in stand te kunnen houden. De gemeente
Overbetuwe vindt het niet meer nodig om de scholen verplicht hun onderwijsbegeleiding bij
Marant af te laten nemen.

Wat verandert er in de uitvoering van het beleid schoolbegeleiding?
De belangrijkste wijziging betreft het toekennen van de gemeentelijke middelen aan het
onderwijs zelf, in plaats van aan een schoolbegeleidingsdienst. De besteding van de
schoolbegeleidingsmiddelen is in September 2008 en februari 2009 besproken met de
directeuren van de basisscholen in het Directieberaad en op 17 September 2009 en 19
november 2009 met de schoolbesturen in het Onderwijsplatform. Op basis van de reactie
van de scholen en de besturen is duidelijk dat het onderwijsveld -evenals voorgaande jarende middelen graag wil blijven inzetten voor schoolbegeleiding in het algemeen en
leerlingenzorg in het bijzonder.
Dit past ook in het gemeentelijk beleid. Wij willen inzetten op leerlingen die zorg nodig
hebben, niet alleen als ze achter lopen, maar ook als ze voor lopen (hoogbegaafdheid). Zorg
voor passend onderwijs, onderwijs op maat. Tijdig investeren in leerlingenzorg voorkomt
extra inzet ter voorkoming van uitval op latere leeftijd. Onze inzet van de laatste jaren op dit
gebied zou teniet worden gedaan als de middelen ineens niet meer ten goede komen van de
leerlingen die het nodig hebben. Ook het ondersteunen van de leraren valt onder
leerlingenzorg. In de woorden van onze relatiemanager van Marant: "Echte leerlingenzorg is
de leraar toerusten op passend onderwijs".
Concrete onderwerpen binnen de leerlingenzorg zijn:
- Consultatieve leerlingbesprekingen met leerkrachten en intern begeleiders
Diagnostisch onderzoek van leerlingen
- Coaching van leerkrachten bij de opstelling en uitvoering van handelingsplannen
- Coaching van intern begeleiders in hun taakuitoefening, bijvoorbeeld ten aanzien van
de opzet van leerlingbesprekingen en ten aanzien van leesonderwijs aan
dyslectische leerlingen
- Video Interactie Begeleiding
- Hoogbegaafde leerlingen
- Opzetten leerlingenvolgsysteem
- In kaart brengen van de zorgstructuur
Het ondersteunen van een school op organisatorisch gebied valt wel onder
schoolbegeleiding, maar niet onder leerlingenzorg. Een school kan eigen (rijks)middelen
besteden aan ondersteuning bij organisatorische vraagstukken, maar de gemeentelijke
middelen zijn altijd bedoeld voor de begeleiding die direct aan de leerlingen ten goede komt.
Wat is het voorstel voor het nieuwe beleid?
Wij stellen het volgende voor:
- Huidig structureel budget handhaven: € 123.000 voor schoolbegeleiding voor het jaar
2010. Op basis van afspraken in voorgaande jaren is € 115.000 hiervan bestemd
voor het basisonderwijs en € 8.000 voor het speciaal onderwijs.
Middelen zijn inzetbaar voor schoolbegeleiding in de vorm van leerlingenzorg en
passend onderwijs.
- Geen bijdrage leveren aan de Basisvoorziening van Marant op basis van de
conclusie uit de evaluatie.
- Vanaf 2011 de subsidie aan het speciaal onderwijs (De Brouwerij) beeindigen.
Argumentatie: Het speciaal onderwijs kent andere financieringsstromen (meer
rijksgeld), het gemeentelijk beleid heeft geen invloed op de leerlingenzorg in het
speciaal onderwijs, de doelgroep komt niet overeen met het basisonderwijs omdat De
Brouwerij subsidie ontvangt voor de leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs
en elke leerling binnen het speciaal onderwijs is in principe een zorgleerling.
In 2010 in gesprek gaan met De Brouwerij over ons voomemen tot beeindiging van
de subsidie voor schoolbegeleiding aan het speciaal onderwijs.

Hoe ziet de uitvoering eruit van 2010 tot en met 2014?
De gemeente kent de middelen voor schoolbegeleiding toe aan de scholen via de
schoolbesturen: vooraf, onder gestelde voorwaarden. Verdeling van de gemeentelijke
middelen van € 115.000 onder de 22 basisscholen vindt plaats op basis van hun
leerlingenaantal (1 oktobertelling) en een basisbedrag van € 1.500 per school als sociaal
beginsel (evenals voorgaande jaren, op verzoek van de scholen zelf).
De school voor speciaal onderwijs ontvangt (in 2010) € 8.000.
In Bijlage A vindt u een overzicht van de verdeling van de schoolbegeleidingsmiddelen voor
hetjaar2010.
Verantwoording van de bestede middelen vindt plaats na afloop van het subsidiejaar, dus
achteraf, door inlevering van kopie-facturen met een korte inhoudelijke toelichting. De
schoolbesturen verantwoorden de middelen op schoolniveau.
Wij stellen voor deze uitvoering tot en met 2014 in praktijk te brengen, met uitzondering van
de subsidie aan het speciaal onderwijs die wij vanaf 2011 willen beeindigen. Indien nodig
kan het beleid op het gebied van schoolbegeleiding, met instemming van alle partijen,
tussentijds gewijzigd worden. Als dit niet aan de orde is dan volgt in 2014 een voorstel over
schoolbegeleiding in de jaren vanaf 2015. Uiteraard geldt dit voorstel alleen onder
voorbehoud van jaarlijkse goedkeuring van de gemeentelijke begroting door de raad.
Pluspunten van dit uitvoeringsbeleid:
De middelen komen daar waar de gemeente deze wil inzetten, op de scholen bij de
leerlingen die zorg nodig hebben.
De scholen kunnen de gemeentelijke middelen gebruiken als aanvulling op hun eigen
rijksmiddelen en het hogere totaalbudget voor schoolbegeleiding zelf op een
passende manier inzetten bij dienstverleners van hun eigen keuze (geen verplichte
winkelnering).
De schoolbesturen leggen verantwoording af over de bestede middelen waardoor de
gemeente inzicht krijgt in de benodigde zorg voor onze leerlingen. Op basis hiervan
kunnen wij gemeentelijk beleid maken of aanpassen.
Minpunten:
Bij toekenning van middelen aan de schoolbesturen is er sprake van een
subsidierelatie, waarvoor de subsidieprocedure gevolgd moet worden (tijdige
aanvraag, beschikking, etc.).
Subsidierelaties kunnen nooit per direct stopgezet worden, dus bij wijziging van
beleid (of bij opgelegde bezuinigingen) moet er altijd een afbouwperiode in acht
worden genomen.
- Scholen betalen facturen van dienstverleners die BTW-plichtig zijn, waardoor een
deel van de beschikbare middelen niet terecht komt bij de leerlingen, maar bij de
staat (in de vorm van omzetbelasting).
Het toekennen van de subsidie aan de schoolbesturen en de verwerking van de
verantwoording van de daarbij behorende 23 scholen kost meer ambtelijke capaciteit
dan bij de toekenning en verantwoording van de twee schoolbegeleidingsdiensten het
geval was.
Wat is de vervolgprocedure?
De reacties van de schooldirecteuren en de schoolbesturen zijn verwerkt in het advies aan
het college over de wijziging in de uitvoering van schoolbegeleiding vanaf 1 januari 2010.
De voorliggende notitie maakt onderdeel uit van dat collegeadvies.

BIJLAGE A
Gemeentelijk subsidiebudget schoolbegeleiding 2010
Totaal gemeentelijk budget kalenderjaar 2010 totaal

123.000

Totaal gemeentelijk budget kalenderjaar 2010 speciaal onderwijs

8.000

Totaal gemeentelijk budget kalenderjaar 2010 basisonderwijs *
Solidariteitsregeling van € 1.500 per school (22 x € 1.500)
Bedrag te verdelen over 5112 leerlingen (teldatum 1 oktober 2009)
Bedrag per leerling (€ 82.000 / 5112 leerlingen)

115.000
33.000
82.000
16,04

Bestuur: StisamO
DeEsdoorn, Elst
Stap voor Stap, Elst
De Meander, Driel
De Klimboom, Heteren
De Okkernoot, Zetten
Sam-Sam, Oosterhout
De Zonnepoort, Elst

€
€
€
€
€
€
€

1.500 + 210 NX €
1.500 + 350 II X €
1.500 + 65 IIX €
1.500 + 129 IIX €
1.500 + 114 IIX €
1.500 + 265 II X €
1.500 + 152 NX €

16,04
16,04
16,04
16,04
16,04
16,04
16,04

31.111,40
4.868,40
7.114,00
2.542,60
3.569,16
3.328,56
5.750,60
3.938,08

Bestuur: Stichting Trivium
De Ark, Elst
De Wegwijzer, Elst
De Meeuwenberg, Driel
Koninging Julianaschool, Heteren

€
€
€
€

1.500+ 275
1.500 + 224
1.500 + 147
1.500 + 266

16,04
16,04
16,04
16,04

20.628,48
5.911,00
5.092,96
3.857,88
5.766,64

II X €
II X €
IIX €
IIX €

Bestuur: Vereniging tot Bevordering van het Christelijk Onderwijs
School metde Bijbel, Randwijk
€ 1.500 + 119 IIX € 16,04

3.408,76
3.408,76

Bestuur: Stichting Katholiek Onderwijs Batavorum
'tStartblok, Elst
€ 1.500+ 465 II X € 16,04
Sunte Werfert, Elst
€ 1.500 + 320 II X € 16,04
Het Drieluik, Driel
€ 1.500 + 155 II X € 16,04
De Haafakkers, Heteren
€ 1.500 + 274 II X € 16,04
St. Jacobusschool, Valburg
€ 1.500 + 205 II X € 16,04
De Elstar, Elst
€ 1.500 + 306 II X € 16,04

36.669,00
8.958,60
6.632,80
3.986,20
5.894,96
4.788,20
6.408,24

Bestuur: Stichting Katholiek Onderwijs Herveld-Andelst
St. Willibrordusschool, Herveld
€ 1.500 + 359 IIX € 16,04

7.258,36
7.258,36

Bestuur: Vereniging voor Protestant Christelijk Basisonderwijs
Clara Fabriciusschool, Herveld
€ 1.500 + 165 II X € 16,04

4.146,60

Bestuur: Vereniging de Dr. Lammerts van Buerenschool
Dr. L. van Buerenschool, Zetten
€ 1.500 + 383 II X € 16,04

7.643,32
7.643,32

Bestuur: C.P.O.V.
Ds. Van Lingenschool, Zetten

4.130,56
4.130,56

€ 1.500 + 164 IIX € 16,04

* € 115.000 minus € 114.996,48 (5112x€ 16,04) = € 3,52 over (afrondingsverschil).

4.146,60

