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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.
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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.
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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.
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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.
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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

€ €

€

€

€

€

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€
+

+

+

+

€ €
+ +
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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.


	1	Algemene gegevens instelling
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	1: 
	7_A4: 3,9
	8: 
	12: 
	9: 
	10: 
	11: F.C.M. Hessels
	16_ML: Het uitvoeren van reboundvoorzieningen in Breda, Oosterhout en Etten-Leur en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woord.

De Stichting is ontbonden per 30-11-2022. Zowel de dienstverlening als het voltallige personeel is overgenomen door de Stichting Regionaal Samenwerkingsverband (RSV) Breda en omgeving (KvK 58309586).
	13_ML: Er is een Raad van Toezicht.
Per 30-11-2022 is de Stichting Rebound ontbonden. Er is een jaarrekening opgemaakt per 30-11-2022. 
	0: Stichting Rebound Breda eo
	2: Hooilaan 1, 4816 EM Breda
	4_EM: vo@rsvbreda.nl
	5: https://www.rsvbreda.nl/voortgezet-onderwijs/submenu1/rebound-opdc
	3_TEL: 0765607777
	1_KVK: 20128432
	6_RSIN: 817269460
	18_ML: Het doel van de Reboundvoorziening is de scholen (voortgezet en voortgezet speciaal onderwijs)  de mogelijkheid te verschaffen snel een plaats te geven aan gedragsmoelijke leerlingen, waar het veilige schoolklimaat in het geding is en geen ander handelingsrepertoire meer voor handen is. Op het niveau van de joingere heeft de rebound het doel om in een afgebakende periode te komen tot motivatie- en gedragsverandering. En tot herstel van de verhoudingen, zodat leerlingen een nieuwe, maar niet-vrijblijvende kans kan worden geboden om in het treguliere onderwijs een plek te vinden en te houden. Vooral voor leerlingen in havo/vwo kan daarbij het gevaar van oneigenlijke áfstroom"worden tegen gegaan. Daarbij zal worden gewerkt aan verbetering van de leerattitude van de leerling en worden mogelijke opgelopen achterstanden weggewerkt.
	19_ML: De Stichting ontvangt jaarlijks een budget van de Stichting RSV Breda en omgeving met de opdracht om de reboundtaak van dat "samenwerkingsverband passend onderwijs" 'vorm te geven. Jaarlijks wordt de opbrengst van de activiteiten in een jaarverslag terug gerapporteerd aan de Stichting RSV.
	20_ML:  De inkomsten van de Stichting worden grotendeels besteed aan personele inzet (3,9 fte). Deze personeelsleden werken als ambulante dienstverleners op de scholen die aangesloten zijn bij het RSV Breda. Een klein gedeelte wordt besteed aan bedrijfsvoering (huur kantoor, leermiddelen, verzekering, accountantscontrole, enz.) .
Deze dienstverlening wordt overgenomen door het RSV Breda. Het personeel is per 1-10-2022 met dezelfde arbeidsvoorwaarden overgenomen door RSV Breda.
	21: 
	_MLT: https://www.rsvbreda.nl/voortgezet-onderwijs/submenu1/rebound-opdc
	knop: 

	22_ML: Zowel het bestuur als de leden van de Raad van Toezicht werken onbezoldigd voor de Stichting. Voor de personeelsleden in dienst is de CAO-VO van toepassing. Datzelfde geldt na de overname van het personeel door RSV Breda per 1-10-2022.
	24: 
	_MLT: https://www.rsvbreda.nl/voortgezet-onderwijs/submenu1/rebound-opdc
	knop: 

	23_ML: De Stichting Rebound voert in opdracht enkele taken van RSV Breda uit die rechtstreeks verband houden met de reboundfunctie die in 2007 toebedeeld is aan de samenwerkingsverbanden passend onderwijs. De activiteiten bestaan uit:

Op leerlingenniveau: - Onderwijsondersteuning/didactische begeleiding 
- Planning en organisatie 
- Coaching op gedrag (o.a. hersteltrajecten) 
- Begeleiding van ‘thuiszitten’ naar oppakken schooltraject 

 Op klassenniveau: 
- Een positief klassenklimaat bevorderen (preventief) 
- Interventie bij onveilige/niet goed functionerende klassen (curatief) 
- Hersteltraject (individuele leerling die terugkomt in de klas) 

 Op docentenniveau:
- Individuele coaching van docenten 
- Groepscoaching van docenten 
- Trainingen/workshops 

De geboden ondersteuning is maatwerk en is in duur en intensiteit erg divers.
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	P: 30-11-2021 (*)


	date01: 
	d_F: 30
	m_F: 11
	y_F: 2022
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	5_ML: In verband met de opheffing van de Stiching Rebound Breda eo is er eenJaarrekening opgemaakt per 30-11-2022, de formele ontbindingsdatum van de Stichting Rebound. Die balansgegevens zijn hiervoor opgenomen. Deze jaarrekening is - na controle door een externe accountant - vastgesteld door de Raad van Toezicht op 25 januari 2023. De balansgegevens van 2021 betreffen de stand op 31-12-2021.
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