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MET HOEVEEL ZIJN WE?
ONZE LEERLINGEN
De leerlingenaantallen stijgen zowel bij de kleuters als in
de lagere en secundaire scholen. In de lagere scholen is de
stijging te danken aan de komst van basisschool Knipoog.
Zonder de extra leerlingen van deze nieuwe school binnen
de scholengemeenschap zouden we in de lagere scholen
een lichte daling opgemeten hebben.
In de kleuterscholen en het secundair onderwijs is de
situatie enigszins anders. De stijging van het aantal

leerlingen is ten dele te danken aan de nieuwe scholen.
Maar ook zonder de nieuwe scholen boeken we op die
niveaus leerlingenwinst.
De cijfers in de grafieken houden geen rekening met
de stedelijke scholen binnen onze netoverstijgende
scholengemeenschap. GBSO Elzenhof telt 6 kleuters en
108 leerlingen lagere school. In BUSO De Brug volgen
134 leerlingen les.
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SECUNDAIR ONDERWIJS
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SCHOLENGROEP BREIDT UIT MET DRIE NIEUWE SCHOLEN
In de gemeenteraad van 15 mei 2020 besliste het
stadsbestuur van Aarschot om het stedelijk onderwijs
(met uitzondering van het buitengewoon onderwijs) over
te hevelen naar Scholengroep Adite. Sinds 1 september
2020 behoren hierdoor de Aarschotse scholen SIBA en
SIMA en basisschool Knipoog uit Rillaar tot
onze Scholengroep.
De kennismaking met de schoolteams werd overschaduwd
door de coronamaatregelen. Na een eerste korte
persoonlijke voorstelling werden we aangewezen op
contacten vanop afstand. Er kwam een persoonlijke

welkomactie naar alle personeelsleden met een
voorstelling van de collega’s van de centrale diensten.
De scholen kregen een nieuw logo en een
aangepaste huisstijl.
De scholen voor buitengewoon onderwijs, Elzenhof en
De Brug, maken deel uit van de netoverschrijdende
scholengemeenschappen. Dankzij deze samenwerking
kunnen de scholen zich sterker verankeren in de regio en
onderling expertise uitwisselen. De overheveling van de
secundaire scholen maakt het studieaanbod
van Adite vollediger.

CORONA OVERHEERSTE LEVEN EN LEREN OP SCHOOL
Het hoeft niet te verbazen dat de belangrijkste
gebeurtenis tijdens het afgelopen boekjaar de
coronacrisis was. De scholen hebben vaak moeten
schakelen en hun werking aangepast aan de wijzigende
regelgevingen. In de eerste fase waren alle leerlingen
aangewezen op afstandsonderwijs. Onze Scholengroep
maakte een pedagogisch-didactisch plan voor het
afstandsonderwijs en trachtte alle leerlingen tijdens de
eerste fase van de lockdown zo optimaal mogelijk te
begeleiden. Tijdens de eerste drie weken ging het over

préteaching, waarbij de leerlingen enkel gekende leerstof
dienden te herhalen. Zodra het afstandsonderwijs
verlengd werd en er ook nieuwe leerstof diende
aangebracht te worden hebben de scholen onderzocht
of alle kinderen bereikt werden. Dat heeft ertoe geleid
dat we vanuit Adite 275 computers ter beschikking
hebben gesteld voor de gezinnen thuis. Deze computers
konden vanuit de scholen ter beschikking gesteld
worden, aangezien de scholen gesloten waren en de
leerlingencomputers daardoor niet gebruikt werden.

AANTAL UITGELEENDE COMPUTERS TIJDENS CORONA
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BASISONDERWIJS

SECUNDAIR ONDERWIJS

De basisscholen en een aantal klassen in het secundair
onderwijs mochten met mondjesmaat terug naar school,
terwijl sommige leerlingen van het secundair verder
aangewezen bleven op afstandsonderwijs. Intussen
stonden de scholen voor de uitdaging om ook alle andere
elementen van het schoolleven te digitaliseren. Ze
herdachten de oudercontacten, personeelsvergaderingen,
opendeurdagen, inschrijvingen en proclamaties.
Bij de heropstart in september kon de tweede en derde
graad van het secundair onderwijs niet volledig naar
school. Zij bleven deels afstandsonderwijs volgen. Omdat
nogal wat leerlingen het psychologisch moeilijk hadden

heeft Adite een psychologe vrijgemaakt voor bijstand.
Ook alle leerkrachtenteams werden aangespoord om
extra aandacht te besteden aan het welbevinden van alle
leerlingen.
Er werd ook gewerkt aan verbondenheid tussen het
personeel. Alle personeelsleden kregen een bemoedigend
cadeautje thuis gestuurd in de eerste lockdown.
Bij terugkeer op school was er voor iedereen een
handgeschreven brief van de algemeen directeur om
hen te bedanken voor de inspanningen. Ook de Raad
van Bestuur heeft alle personeelsleden bedankt via een
persoonlijk bericht van de voorzitter.

In onze Scholengroep telden we 64 besmettingen met het coronavirus en 540 quarantaines. In onderstaande grafiek
leest u meer in detail wie dat was. BaO staat voor basisonderwijs; so voor secundair onderwijs.
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VERNIEUWING SECUNDAIR ONDERWIJS
GAAT VOLGENDE FASE IN
De hervorming van het secundair onderwijs wordt stapsgewijs ingevoerd.
Op 1 september 2020 kreeg het tweede jaar van de eerste graad volledig
nieuwe leerplannen. In 2021 komt het eerste jaar van de tweede graad aan
de beurt. Deze hervorming, die een grondige herschikking van een aantal
studierichtingen met zich meebrengt, werd voorbereid tijdens het boekjaar
2020 en leidde tot vernieuwde websites voor alle secundaire scholen. De
leerlingen vinden op de website het vernieuwde studieaanbod.

ONZE CIJFERS
JAARREKENING AFGESLOTEN MET EEN (AANZIENLIJK) OVERSCHOT
EEN WOORDJE UITLEG
Het positieve resultaat van 2020 ten bedrage van 702.655,65 euro is verklaarbaar door:

1. Het verderzetten van de vanaf 01/01/2018 verplichte
boekingswijze van activeringen van infrastructuurwerken.
Door deze werkwijze verder te zetten boekten we in
2020 voor ongeveer 320.000,00 euro aan facturen
via de investeringsrekeningen waardoor (slechts) de
corresponderende afschrijvingskosten ten bedrage van
ongeveer 29.000,00 euro rechtstreeks in kosten van
boekjaar 2020 werden genomen.
De invloed op ons boekhoudkundig resultaat is hierdoor
aanzienlijk.
2. De invloed van COVID-19 op onze cijfers van boekjaar 2020
Door (of dankzij) de lockdown perioden en de beperkte

bewegingsvrijheid in het onderwijsgebeuren werden een
groot aantal voorziene uitgaven niet ten volle aangewend.
Langs de kostenzijde resulteerde dit bijvoorbeeld
in een besparing op volgende uitgaveposten in
vergelijking met vorig boekjaar: externe poetsdiensten
(-145.000,00); nutsvoorzieningen (-110.000,00); receptieen ontvangstkosten (-70.000,00); leerlinggebonden
kosten (-40.000,00); verplaatsing- en nascholingskosten
(-50.000,00); …
Langs de inkomstenzijde werden onze ontvangen en
gebudgetteerde dotaties aangevuld met een extra
‘corona’-dotatie ter compensatie van de uitgaven voor
ontsmettingsgels, plexiglas, geannuleerde reizen,…

BALANS PER 31 DECEMBER 2020
ACTIEF
Vaste activa
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa

PASSIEF
€ 3.225.570,86
€ 2.541,00
€ 3.223.029,86

Eigen vermogen
Patrimonium
Resultaat van het boekjaar

· Overgedragen resultaat
· Resultaat van het boekjaar
· Overdracht CVO
· Overname SIBA
· Overname SIMA
· Overname BS Knipoog

€ 3.942.816,43
€ 3.035.864,51
€ 906.951,92

€ 67.117,07
€ 702.655,65
€ -181.380,80
€ 91.374,11
€ 183.779,30
€ 43.406,59

Voorzieningen
Investeringsdotaties

€ 0,00
€ 692.058,60

· Investeringsdotaties en soortgelijke € 732.441,90
· In res. Genomen investering
€ -40.383,30

Vlottende activa
Voorraden
Vorderingen op max. 1 jaar
Liquide middelen
Overlopende rekeningen

€ 2.459.435,54
€ 186.692,34
€ 349.112,87
€ 1.617.618,63
€ 306.011,70

Vreemd vermogen
Schulden op max. 1 jaar

€ 1.050.131,37
€ 782.109,76

Overlopende rekeningen

€ 268.021,61

TOTAAL ACTIEF

€ 5.685.006,40

TOTAAL PASSIEF

€ 5.685.006,40

RESULTATENREKENING PER 31 DECEMBER 2020
DEBET

CREDIT

Werkingskosten
€ 7.089.234,18
Verbruikte voorraden
€ 39.184,00
Diensten en diverse goederen
€ 4.638.926,10
Personeelskosten
€ 1.639.826,71
Afschrijvingen, waardeverminderingen en
terugnames voorzieningen
€ 461.852,71
Andere werkingskosten
€ 309.444,66

Werkingsopbrengsten
Verbruikte voorraden
Dotaties, subsidies en toeslagen
Andere werkingsopbrengsten

Financiële kosten
Uitzonderlijke kosten
Resultaat van het boekjaar
TOTAAL DEBET

€ 3.598,98
€ 58.130,83
€ 702.655,65
€ 7.853.619,64

Financiële opbrengsten
Uitzonderlijke opbrengsten
TOTAAL CREDIT

€ 7.834.759,63
€ 168.217,34
€ 5.671.694,87
€ 1.994.847,42

€ 7.685,01
€ 11.175,00
€ 7.853.619,64
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