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Jaarverslag 2021  
Factsheet

Missie Visie Strategie

We bieden onze 
leerlingen 
Daltononderwijs naar 
zelfbewustzijn zonder 
vrees: voor kinderen met 
lef!

We willen kinderen laten 
ontdekken wie ze zijn, wat 
ze kunnen, wat ze willen 
en wat ze nodig hebben 
om op te kunnen groeien 
in de toekomstige 
maatschappij, door 
samen werken, samen 
leren en samen leven.

Wij werken continu aan 
kwaliteit volgens de 
principes van Continuous 
Improvement. In al ons 
handelen hebben wij de 
focus op kwaliteit

Strategisch 
beleid 
2019-2023

Focus op Kwaliteit 
Innovatief Passend 
Onderwijs 
Kracht van het individu 
Verbondenheid 
Duurzaamheid

visie op zee makkelijk 
lerende leerlingen 
visie op leren jonge kind 
werkportfolio leerlingen 

professioneel leren in teams 
bewegend leren 
buiten leren 
afvalvrije school 
inzet ons ontwikkeling 
personeel: zij -instroom, 
doorstoming Pabo 

werken vanuit doelen 
verschillen als uitgangspunt 
dynamische groepering 
krachtige leeromgeving 
meersporig leren

Gerealiseerde 
doelstellingen

In 
ontwikkeling Pĳlers



De schoolvereniging is in 1923 opgericht door 
ondernemers uit de binnenstad van Gouda. Zij 
waren ontevreden over het toenmalige 
onderwijsaanbod. Deze ondernemende, op 
kwaliteit gerichte, geest is na bijna 100 jaar nog 
steeds onderdeel van onze vereniging.  

Wij zijn een zelfbewuste daltonschool die drie keer 
op rij het predicaat excellente school ontvangen 
heeft. Bij alles wat we doen is kwaliteit het 
uitgangspunt. Of het nu gaat om 
onderwijsresultaten, welbevinden, leren, 
ontwikkelen of onderzoeken, we zijn gefocust op 
resultaat ten gunste van de onderwijskwaliteit. 

Kwaliteit is ons 
uitgangspunt

Personeel 2021Financiën 2021Kengetallen 
2021

Positief resultaat 
                      €  135.000

Stabiel leerlingenaantal 
(389 teldatum 10-2021)

Personeelslasten 75 % 
overige lasten      16 %

Afschrijvingen        1,3 % 
Huisvestingslasten 7,2 % 

Tevredenheid: 8,3

Ziekteverzuim 5,66%

Werdrukverlichting 
inzet     € 97.068 

Passend onderwijs     
inzet     € 116.000 

De schoolvereniging is financieel 
gezond. Het boekjaar 2021 is 
positief afgerond. Het resultaat is 
vooral toe te schrijven aan nog 
niet bestede NPO gelden. 

De kengetallen die de inspectie 
hanteert op het gebied van 
weerstandsvermogen, 
solvabiliteit, liquiditeit, rentabiliteit 
en huisvestingsratio liggen allen 
boven de norm van de inspectie.  

Het eigen vermogen van de 
schoolvereniging kent een 
hoogte van € 722.540 per 
31-12-2021, waardoor we op 
een goede manier in staat zijn in 
te spelen op mogelijke risico’s.

Schoolvereniging voor 
Neutraal Bĳzonder 
Onderwĳs Casimir

Groeneweg 27 
2801 ZA Gouda 
Herpstraat 1 
2801 CR Gouda 
0182-519706
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