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Taal: Nederlands

Standaardformulier 
publicatieplicht
Onderwijsinstellingen 

1 Algemene gegevens instelling

Aantal medewerkers (*) Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Voorzitter

Algemeen bestuurslid

Secretaris

Penningmeester

Algemeen bestuurslid

Statutair bestuur van de instelling

Doelstelling
Statutaire doelstelling 
van de instelling. 
Wat wil de instelling 
bereiken?

(*) Optioneel veld, niet verplicht (**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen

Overige informatie 
bestuur (*)

Naam

Adres

E-mailadres

Website (*)

Telefoonnummer

Nummer Kamer van 
Koophandel

RSIN (**)

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.

E.A. van Dijk - Freeke

1 1 5

De stichting heeft ten doel: 
het oprichten en in stand houden van scholen voor (speciaal) basisonderwijs en van 
kindcentra op Protestants-Christelijke grondslag, alsmede al hetgeen daarmee verband 
houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Stichting Protestants Christelijk Onderwijs Hillegersberg Schiebroek

pcohs.nl

Bergse Linker Rottekade 315, 3056 LK Rotterdam

info@pcohs.nl

4 1 1 3 5 1 2 5

8 0 4 4 4 3 6 5 8

0 1 0 3 5 1 0 0 2 6
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1 Algemeen (vervolg)

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.  
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden 
verricht de instelling?
Wanneer worden 
welke werkzaamheden 
uitgevoerd? En hoe 
dragen die bij aan het 
realiseren van de 
doelstelling?

Hoe krijgt de instelling 
inkomsten?

Op welke manier 
en aan welke doelen 
worden de verkregen 
inkomsten besteed?  
Als uw instelling vermogen 
aanhoudt, vul dan in 
waar en op welke manier 
dit vermogen wordt 
aangehouden (bijvoor-
beeld spaar rekening, 
beleggingen etc).

Url van het beleidsplan 
Vul de link in waar het 
beleidsplan te vinden is.

Stichting PCOHS ziet het als opdracht om in Rotterdam-Noord kwalitatief, actueel en 
attractief onderwijs te verzorgen. Onderwijs waarmee we bijdragen aan de 
ontwikkeling van de kinderen, zodat een belangrijke basis wordt gelegd om straks als 
volwassene op een verantwoorde manier in het leven te kunnen staan. Stichting 
PCOHS is het bevoegd gezag van vier basisscholen: de Goede Herderschool, de 
Emmaschool, de Hildegaertschool en de Heijbergschool, allemaal gelegen in de 
Rotterdamse wijk Hillegersberg-Schiebroek. Drie van onze basisscholen hebben ook 
een inpandige eigen peuteropvang.

Het grootste deel van de inkomsten vanuit de Rijksoverheid. Een kleiner deel komt 
vanuit gemeentelijke bijdragen. Het kleinste deel zijn overige inkomsten, zoals 
ouderbijdragen en huurinkomsten. 

Onze inkomsten worden besteed aan opvang en onderwijs van de kinderen op onze 
scholen en opvangvoorziening. Het vermogen van de stichting staat op 
bankrekeningen en bij het ministerie van financien door middel van Schatkistbankieren.

Open
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1 Algemeen (vervolg)

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor 
het statutaire bestuur, 
voor de leden van het 
beleids bepalend orgaan 
en voor het personeel 
(bijvoorbeeld CAO 
of salarisregeling).

Url van het activiteiten-
verslag. Vul de link in waar 
het activiteiten verslag te 
vinden is.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten 
die  zijn uitgevoerd. 
Of vul bij de volgende 
vraag de url in naar het 
activiteitenverslag, of de 
url naar het jaarrekening 
als daarin de activiteiten 
van het betreffende 
boekjaar duidelijk zijn 
beschreven.

Open

Stichting PCOHS werkt m.b.t. de beloning van het College van Bestuur volgens de 
CAO bestuurders PO. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een honorering 
die valt binnen de norm van VTOI. Stichting PCOHS werkt voor haar personeelsleden 
met de CAO Primair Onderwijs.

https://www.pcohs.nl/assets/files/pcohs-jaarverslag-2020.pdf
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Activa Passiva

2 Balans

Balansdatum – –

Materiële vaste activa

Financiële vaste activa

Voorraden

Vorderingen & 
overlopende activa

Effecten

Liquide middelen

Totaal

Immateriële vaste activa

+ +

Eigen vermogen

Voorzieningen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

Totaal

+

+

+

+

+

+

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

Toelichting
Geef hier een 
toelichting bij de 
balans of vul de url 
naar de jaarrekening 
in als hier een 
toelichting in is 
opgenomen.

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

0

1.270.064

600.143

1.220.402 1.168.573

0

122.092 142.430

0

3.728.181 4.217.403

9.795

4.160.424

969.751 1.011.6361.279.859

6.040.426 6.540.042

4.760.567

6.040.426

0

1.313.244

665.294

0

0

19.395

4.542.109

1.332.639

5.207.403

6.540.042

3 1 1 2 2 0 2 0

31-12-2020 31-12-202031-12-2019 (*) 31-12-2019 (*)

https://www.pcohs.nl/assets/files/pcohs-jaarverslag-2020.pdf



05 van 06

3 Staat van baten en lasten 

Lasten

Baten

Rijksbijdragen

Overige overheidsbijdragen en -subsidies

College-, cursus-, les- en examengelden

Baten werk in opdracht van derden

Giften & donaties particulieren

Nalatenschappen

Loterijen

Overige baten

Som van de overige baten

Personeelskosten

Resultaat

Afschrijvingen

Belastingen

Huisvestingslasten

Resultaat deelnemingen

Overige lasten

Resultaat na belastingen

Totaal lasten

Aandeel derden in resultaat

Nettoresultaat

Saldo financiële baten en lasten

Overige Baten

Totaal baten

€ €

€

€

€

€

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€
+

+

+

+

€ €
+ +

9.262.929

1.024.885

286.463

10.574.277

9.208.024

268.939

758.665

828.022

11.063.650

8.554.756

937.508

167.745

9.660.009

8.436.265

268.604

792.094

719.127

10.216.090

286.463 167.745

151

-489.222

-489.222

2.000

-554.081

-554.081

2020 2019 (*)

-489.222 -554.081
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Url van de jaarrekening 
Vul de link in naar de 
jaarrekening als u deze 
ook hebt gepubliceerd.

3 Staat van baten en lasten (vervolg)

Toelichting
Geef hier een toelichting 
bij de staat van baten en 
lasten of vul de url naar 
de jaarrekening in als hier 
een toelichting in is 
opgenomen.

https://www.pcohs.nl/assets/files/pcohs-jaarverslag-2020.pdf Open

https://www.pcohs.nl/assets/files/pcohs-jaarverslag-2020.pdf


