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Voorwoord 
 
Het bestuursverslag 2021 vormt samen met de jaarrekening het jaarverslag van het 
schoolbestuur.  Terugblikkend kunnen we ook dit jaar niet om corona heen. De crisis en 
scholensluiting zorgden ervoor dat we met onze medewerkers moesten schakelen naar wat 
wél mogelijk was. Gelukkig zijn we daar dit keer beter in geslaagd. 
 
We kijken in dit jaarverslag breder terug. Naar veel activiteiten waar we als Vereniging trots 
op zijn. Dit geeft een goed gevoel van waardering voor onze medewerkers, immers de 
opdracht van de inspectie is een hele uitdaging. Iedere dag werken we aan onze missie en 
dragen dat ook uit door verbetering van de kwaliteit van ons onderwijs waar ieder kind, 
iedere ouder en iedere medewerker telt. In aansluiting op het vorige jaar is ook dit 
verslagjaar weer externe inzet ingekocht om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. 
Veel is van het team gevraagd en niet te vergeten van onze leerlingen, maar daar is ook 
waardering op belangrijke herstelpunten van de inspecteur voor teruggekregen. We zijn 
goed op weg. Als bestuur mogen wij ons gelukkig prijzen dat aan het eind van het jaar het 
ons gelukt is de interim-directeur te vervangen door een enthousiaste en energieke 
directeur. 
  
We hebben dit jaar voor de verantwoording gebruik gemaakt van het format dat is 
ontwikkeld namens de PO-raad. Het bestuursverslag bestaat uit algemene informatie over 
de Vereniging Scholen der Evangelische Broedergemeenten in Amsterdam. In het tweede 
deel wordt teruggeblikt op de resultaten van onder andere het herschreven beleid in het 
verslagjaar. Het laatste deel bevat een toelichting op de goede financiële situatie van onze 
Vereniging. 
Het jaarverslag is in eerste instantie bedoeld voor de bestuurders en interne en externe 
geïnteresseerden. Daarnaast is het verslag er voor de Medezeggenschapsraad, de directie 
en medewerkers. Het jaarverslag zal geplaatst worden op de website van Crescendo.  
 
Vanaf deze plaats wil ik alle medewerkers, vrijwilligers en ouders bedanken voor de inzet 
die in het afgelopen jaar 2021 is getoond. Met hart, ziel en passie is gewerkt om de 
doelstellingen van de Vereniging te realiseren. 
 
Muriël Dalgliesh 
Uitvoerend bestuurder  
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1. Het schoolbestuur 
 
1.1 Profiel 
 

1. Missie & visie 
Het bestuur van de EBG-Crescendoschool wil het volgende bereiken met het onderwijs 
aan de kinderen, vanuit de gezamenlijke visie: Kwalitatief gezien uitstekend onderwijs en 
Christelijke waarden beleven met respect voor de schepping, voor de andere mens en 
verantwoordelijke deelname aan de vormgeving van de samenleving. 
 
De  bestuurlijke uitgangspunten, de visie op het schoolonderwijs, zoals vastgesteld in het 
schoolplan 2021-2025, zijn: 
• Christelijk inspirerend zijn vanuit een open, oecumenisch karakter; 
• Streven naar en bieden van kwalitatief goed onderwijs; 
• Werken vanuit de verbinding met de Broedergemeente en de maatschappelijke 
omgeving; 
• Kinderen voorbereiden op een toekomst in de 21ste eeuw, lettend op ieders talenten; 
• Blijvend werken aan ontwikkeling van de organisatie en de mens in de organisatie; 
 
Vanuit de visie komt de schoolgemeenschap tot richtinggevende uitspraken, waarin de 
kinderen volop kansen worden geboden en gestimuleerd om deze ook op te pakken. 
Vanuit de uitspraken worden de concretiseringen uitgewerkt in schoolplan en het 
betreffend jaarplan.  
De schoolontwikkelingen worden voortdurend daaraan getoetst. 
 

2. Richtinggevende strategie-uitspraken vanuit het beleidsplan 
Om deze uitgangspunten vorm en inhoud te geven, komt het collectief bestuur, in 
samenwerking met school en de MR, tot richtinggevende strategie-uitspraken als het 
volgen van algemeen maatschappelijke ontwikkelingen, die ons onderwijs raken en daarop 
acteren waar nodig; 
- Wij onderhouden een goede relatie en goede communicatie met onze stakeholders, te 
weten de ouders, medewerkers, de overheden en gemeente en jeugd- en maatschappelijk 
zorg. 
- Kwalitatief onderwijs verzorgend binnen een veilig pedagogisch klimaat waarin kinderen 
groeien (en bloeien). Vanzelfsprekend is om deze reden de leerkracht op de hoogte van de 
thuissituatie.  
- En zorgen wij ervoor dat leerlingen zo begeleid worden dat hun individuele behoeften 
onderkend worden en ieders talenten in hun diversiteit tot ontwikkeling komen.  
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- Vanzelfsprekend bevordert het bestuur de professionaliteit binnen de organisatie, borgt, 
monitort en evalueert vanuit de PDCA-cyclus het kwaliteitssysteem. Daarbij zorgend dat de 
schoolorganisatie financieel in control is en daarmee ruimte geeft aan team- en 
persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers. 
- In een professionele organisatie ligt de verantwoordelijkheid bij de medewerkers en waar 
men kan worden aangesproken op afspraak = afspraak, niet om ‘af te rekenen’ maar om te 
verbeteren. 
Op de website van de school treft u het volledige Strategisch Beleidsplan aan waarin 
uitgebreider richtinggevende uitspraken en het beleid worden verwoord. 
 

3. Toegankelijkheid & toelating 
Voor de toelating van leerlingen zijn regels gesteld, die in de schoolgids van de school zijn 
opgenomen. Ons uitgangspunt is dat de school openstaat voor leerlingen van wie de 
ouders(s)/ verzorger(s) de grondslag van de school respecteren. In alle gevallen waarin de 
toelating wordt geweigerd of waarin verwijdering van een leerling wordt overwogen, zijn 
procedures van toepassing die in beleidsdocumenten zijn vastgelegd. 
 
Crescendo is een Christelijke basisschool van de Evangelische Broedergemeenten en staat 
van begin af aan in Amsterdam Zuidoost. De school is opgericht op 5 september 1993. Aan 
het eind van het 2021 zaten 190 leerlingen op school verdeeld over 11 groepen. De 
leerlingensamenstelling is een afspiegeling van haar doelgroep. Op grond van de 
schoolscore vindt extra onderwijsachterstandsbekostiging plaats. De school bood evenals 
voorgaande jaren onderdak aan een gesubsidieerde Interventieklas (schakelklas) voor 
zorgleerlingen.  
Wij verwachten van de ouders dat zij instemmen met de grondslag en de doelstelling van 
de school en dit ondersteunen. In de kennismaking- en intakegesprekken komt dit punt 
nadrukkelijk aan de orde. 
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1.2 Organisatie 
 
Juridische structuur en organisatiestructuur in het verslagjaar op 31 december 2021. Het 
bestuur presenteert zich naar buiten onder de naam: Vereniging Scholen der Evangelische 
Broedergemeenten in Amsterdam, afgekort EBG, ook wel VSEB en is statutair opgericht op 
27 maart 1992, gevestigd te Amsterdam.  
De EBG is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder verenigingsnummer 40537537 
en heeft het DUO Instellings-nummer 40189 en Brinnummer 24ZK   
Het bestuur heeft als correspondentieadres: Kortvoort 61c 1104NA  Amsterdam 
Zuidoost.  Telefoon: 020 - 69 57 178.  Email: info@crescendoschool.nl   
Website: http://www.crescendo-school.nl    
 
Op 31 december van het verslagjaar 2021 waren statutair de na volgende bestuursleden 
van de Vereniging Scholen der Evangelische Broedergemeente in Amsterdam (Zuidoost): 
dhr. ds. C.W. Lindner is voorzitter van de Vereniging EBG. De overige bestuursleden zijn 
mw. M. Dalgliesh uitvoerend-bestuurder en mw. H.J. Noordwijk en mw. M. Herfst beiden 
lid van het bestuur.  
 

1. Code goed bestuur / Good governance  
In de Wet “Goed onderwijs, Goed Bestuur”, is vastgelegd dat er een functionele of 
organieke scheiding van bestuur en intern toezicht op het bestuur moet zijn, alsmede de 
professionaliteit van bestuur, toezichthouder en management. Het bestuur hanteert de 
Code Goed Bestuur PO van de PO-Raad.  
De organisatie kent een verenigingsstructuur en er is een functionele scheiding waarbij de 
functie van uitvoerend-bestuurder gescheiden is van die van de toezichthoudende functie. 
Het bevoegd gezag heeft in het verslagjaar 2021 de basisschool Crescendo (24ZK) onder 
haar hoede, Kortvoort 61c, 1104 NA  Amsterdam Zuidoost, met een per 1 januari 2022 
aangestelde directeur, dhr D.W. Wielingen. 
De toezichthoudende bestuursleden bestaan uit de leden dhr. C.W. Lindner,  mw. H.J. 
Noordwijk en mw. M. Herfst. Per 1 maart 2021 vervult mw. M. Dalgliesh de functie van 
uitvoerend bestuurder. Dhr. G. Lashley heeft per 1 maart 2021 afscheid genomen.  
Het bestuur bestuurt op afstand volgens het model Code goed bestuur, dat in het primair 
onderwijs wordt gehanteerd. In het managementstatuut is bepaald welke 
verantwoordelijkheden er zijn tussen die van het bestuur, de uitvoerend-bestuurder en die 
van de directeur van de school. Volgens de agenda van een planning en controle cyclus 
wordt gedurende het schooljaar de geëigende beleidsstukken als begroting, formatie, 
jaarrekening, jaarverslag, schoolbeleid en andere school bestuurlijke zaken daarin aan de 
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orde gesteld. Hierbij is de Medezeggenschapsraad in het kader van het geven van advies 
en waar nodig instemming, de eerst formele gesprekspartner.  
Contactgegevens van het bestuur; Mw. M. Dalgliesh, uitvoerend bestuurder, Kortvoort 61 
c, Amsterdam Zuidoost, mailadres muriel.dalgliesh@crescendoschool.nl , telefoon 020-
6957178. 
Governance.   
Om integer en doelmatig te kunnen besturen is er een School & Kwaliteitsplan voor 
Crescendo. Het gaat om “good Governance” ook op de lange termijn. Het gaat om welke 
waarden van toepassing zijn op Crescendo om vooraf gestelde doelen te realiseren. 
Daarnaast gaat het om het vaststellen met welke middelen het bestuur deze doelen wil 
bereiken, en op welke wijze deze middelen efficiënt kunnen worden ingezet.  Het afgelopen 
jaar heeft het bestuur de belangen afgewogen en het bepalen van de koers om vier 
principes van code goede bestuur te bewaken; het zorgen voor goed onderwijs aan alle 
leerlingen, zodat talenten, capaciteiten en ambities kunnen worden verwezenlijkt, de 
verbinding met de maatschappelijke context van Crescendo, werken aan de 
professionaliteit van de organisatie, en het integer en transparant handelen. 
 

2. Organisatiestructuur  
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Wie vormden het bestuur in 2021 tot 31 december  : 

dhr. C.W. Lindner voorzitter bestuur en voorzitter toezichthoudend bestuur, 
onbetaald. 
Nevenfunctie is Dominee, betaald. 31 dec. 2021 

mw. H.J. Noordwijk lid bestuur vereniging VESB, lid toezichthoudend bestuur,onbetaald. 
nevenfunctie is docent/schoolopleider in het VMBO/MBO, betaald.  
31 dec. 2021 

mw. M. Herfst  lid bestuur vereniging VESB, lid toezichthoudend bestuur,onbetaald. 
   nevenfunctie is docent, betaald. 31 dec. 2021 
dhr. T. Lansu  interim-directeur Crescendo, betaald. Vanaf 4 januari 2021 t/m 31 

december 2021.  Eigenaar; Lansu Onderwijsadvies. Coaching en 
training. Ingaande 2022 is dhr. D. W. Wielingen als de directeur 
aangesteld van Crescendo. 

mw. M.A. Dalgliesh lid bestuur vereniging VESB/ Uitvoerend bestuurder Crescendo 
vanaf 1 maart 2021, betaald. Geen nevenfunctie. 

 
Onder het bevoegd gezag valt de bassischool Crescendo. Informatie over de school via:  
https://www.crescendo-school.nl     
https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/amsterdam/5205/crescendo/ 
 
Onze organisatievorm One Tier bestaat sinds 2012. Met ingang van 2021 is er een interim-
directeur aangesteld. Per 1 maart is een uitvoerend bestuurder als lid van het bestuur 
aangesteld. De overige leden van het bestuur vormen het niet-uitvoerend deel van het 
(Algemeen) Bestuur. Deze niet-uitvoerende leden hebben vooral als taak om toezicht te 
houden op de taakuitoefening van het uitvoerend-bestuurslid. Een lid van het niet-
uitvoerend deel van het bestuur vervult de taak van voorzitter van het bestuur van de 
Vereniging. De taken en bevoegdheden zijn op deze wijze gescheiden en statutair verdeeld. 
Het uitvoerend deel van het bestuur van Crescendo legt verantwoording af aan de het 
toezichthoudend bestuur over het gevoerde beleid. Voor het jaarverslag 2021 van de 
toezichthouder verwijzen wij u naar het eind van dit bestuursverslag.  
Zes keer per jaar vindt overleg plaats tussen het toezichthoudend bestuur en de uitvoerend 
bestuurder. Er wordt vergaderd met een vast format en een jaarplanning. 
Jaarlijks vindt overleg plaats tussen het toezichthoudend bestuur en de medezeggen-
schapsraad. Van de overleggen wordt een verslag gemaakt. De leden van het 
toezichthoudend bestuur bezoeken jaarlijks de school en vindt er een themavergadering 
plaats. Overleg is er tussen de voorzitter van de MR en de ouderraad en het bestuur. 
 
 



   
 
Bestuursverslag 2021 
 

Versie 25-05-22 Pagina 9 van 41 
 

3. De medezeggenschap  
De medezeggenschapsraad kent de navolgende leden: namens het personeel hebben 
zitting de dames D. Dixon en L. Verbond (secretaris) en dhr. H. Howard, allen leerkracht. 
Namens de ouders hebben zitting dhr. R. Williams (voorz.) en de dames S. Adu Gyamfi en 
L. Amaorimaa. Voor het bestuursverslag over 2021 van de medezeggenschapsraad 
verwijzen wij u naar de bijlage van dit bestuursverslag.  
 

4. Horizontale dialoog en verbonden partijen 
- Ouders/verzorgers zijn georganiseerd in de ouderraad en de medezeggenschapsraad. 
Communicatie gaat via maandelijkse nieuwsbrieven, actuele website, tien- 
minutengesprekken, inloop, intakes en informatiemomenten. Verantwoording van 
gevoerd beleid is terug te lezen op Vensters PO, een website die school helpt om 
transparant te zijn en verantwoording af te leggen over hun onderwijs. In het programma 
vinden ze verschillende modules waarmee ze zelf de regie hebben op 
informatievoorzieningen verantwoording. Eens per twee jaar vindt een ouder-
tevredenheidsonderzoek plaats. 
- Overleg met VO-scholen in Zuidoost vindt plaats in samenspraak met het Projectenbureau 
Zuidoost, het zogeheten PO-VO overleg waarvan de leerlingen naar die scholen-
gemeenschappen uitstromen. Ook zijn er BOOZ overleggen die onderwijs (onder-
steunende) zaken voor alle scholen in Zuidoost behartigen. 
- De Welzijnsorganisatie Swazoom is een belangrijke partner in de doorgaande lijn 2 tot 6 
jaar. Via de VVE (Voor en Vroegschoolse Educatie) op het Kwetternest vindt de directe 
afstemming en samenwerking plaats met de school. In het belang van een goede 
bibliotheek is er samenwerking tussen Crescendo en de OBA (de bibliotheek) en vormt een 
belangrijke schakel in de taalleesontwikkeling van onze leerlingen. 
- Besturen zijn i.v.m. Passend Onderwijs in Amsterdam aan zet binnen het Samenwerkings-
verband Amsterdam-Diemen. De schoolbesturen vormen het bestuur en is er een 
toezichthoudend orgaan alsmede een ondersteuningsplanraad. Vier keer per jaar vindt er 
een algemene ledenvergadering plaats, die wordt voorgezeten door de voorzitter van het 
samenwerkingsverband. Het toezichthoudend overleg vindt plaats met een onafhankelijk 
voorzitter. Op de website kunt u kennisnemen van het Ondersteuningsplan van het SWV 
en die van Crescendo.  
- Met de gemeente Amsterdam wordt samengewerkt op het gebied van huisvesting en 
lokaal onderwijsbeleid. Jaarlijks wordt op basis van de Verordening lokaal onderwijsbeleid 
Amsterdam (VloA) subsidie aangevraagd in het kader van bevorderen Kansengelijkheid 
voor leerlingen en ondersteuning van de school. Jaarlijks dient door de school en het 
bestuur aan het eind van het schooljaar verantwoording te worden afgelegd over de 
bereikte resultaten en de financiële inzet. Daarnaast wordt er geparticipeerd in diverse 
gemeentelijke werk- en adviesgroepen zoals: huisvesting, BBO, Wijkoverleg en jeugdzorg.   
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- Het bestuur van de EBG is partner in de Vereniging van Eigenaren Bredeschool Kortvoort, 
samen met het schoolbestuur van Zonova en de gemeente Amsterdam. Tweejaarlijks is er 
bestuurlijk overleg waarin voornamelijk huisvestingszaken aan de orde komen.  
 

5. Klachtenbehandeling 
Het klachtrecht zoals genoemd in de Kwaliteitswet heeft betrekking op alle mogelijke 
klachten over de school en is niet alleen gericht op klachten m.b.t. ongewenste intimiteiten. 
Vandaar dat het schoolbestuur zich heeft aangesloten bij Verus opgerichte algemene 
klachtencommissie. De opgestelde klachtenregeling staat op de website van de school. De 
vertrouwenspersoon is het eerste aanspreekpunt en kan trachten te bemiddelen en 
informeren over klachten- en juridische procedures en hulpverlenende instanties.  Dit 
kalenderjaar is er geen formele klacht ingediend. 
 

6. Privacywetgeving 
Deze privacywetgeving sluit aan op technologische ontwikkelingen op het internet. Door 
de AVG zijn persoonsgegevens op dezelfde wijze beschermd, ongeacht of hun gegevens 
zijn opgeslagen in Europa of elders. De AVG is een verordening, dit houdt in dat er 
rechtstreeks verplichtingen worden opgelegd aan degene die persoonsgegevens 
verwerken en rechten toekent aan betrokkenen (degene van wie persoonsgegevens 
verwerkt worden). Ook Nederlandse scholen moeten voldoen aan de AVG en hebben 
organisaties die leerling en persoonsgegevens verwerken meer verplichtingen. Crescendo 
moet niet alleen de wet naleven, zij moet kunnen aantonen aan de hand van documenten 
dat zij zich aan de wet houdt. Dit alles op basis van een Informatiebeveiliging en Privacy 
(IBP) beleid dat deels op de website van de school is gepubliceerd. Daarnaast is er wettelijk 
in deeltijd ‘n externe Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld op contractbasis 
die Crescendo bijstaat op strategisch, tactisch en op operationeel niveau. 
 

7. Ontslagbeleid 
De Vereniging hanteert ontslagbeleid conform de CAO-PO. Het belangrijkste 
kenmerk van de regeling is dat de werkgever per categorie personeel (directie, 
onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel) een integrale afvloeiingslijst 
op bestuursniveau hanteert. Uitgangspunt voor de afvloeiingslijst is het aantal 
dienstjaren. De andere mogelijkheid van het voeren van ontslagbeleid is op basis 
van een werkgelegenheidsbeleid. Om te komen tot juiste keuzes ten aanzien van de 
toekomstige noodzakelijke in- en uitstroom van personeel wordt aandacht besteed 
aan de leeftijdsverdeling van het personeel, en het verwachte verloop als gevolg 
overheidsmaatregelen. Er zijn geen gedwongen ontslagen gevallen dit jaar   
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2. Verantwoording van het beleid 
 
 
In dit hoofdstuk verantwoordt het bestuur het gevoerde beleid op de volgende 
beleidsterreinen: Onderwijs & kwaliteit, Personeel & professionalisering, Huisvesting & 
facilitaire zaken, en Financieel beleid. De doelen die in het strategisch beleidsplan gesteld 
zijn, staan centraal. De laatste paragraaf van dit hoofdstuk gaat over de 
continuïteitsparagraaf. 
 
2.1 Onderwijs & kwaliteit 
 

1. Onderwijskwaliteit en kwaliteitszorg 
De onderwijskwaliteit omvat niet alleen het effectief aanleren van kennis en vaardigheden, 
maar ook het vormen van kinderen tot zelfstandige, zelfverzekerde en verantwoordelijke 
personen. Van belang is dat bestuur en school de onderwijskwaliteit bewaakt, reflecteert 
en probeert te verbeteren. Het afgelopen jaar is ingezet op de verbetering van de 
kwaliteitszorg met toetsbare doelen en hoe deugdelijk en onafhankelijk toezicht daarop 
wordt gerealiseerd. De inspectie heeft geconstateerd dat de structuur (visie, ambitie en 
doelen) aanwezig is en daar nu invulling aan wordt gegeven. Onze doelen zijn terug te 
vinden in het Schoolplan dat in 2021 is aangepast en het verbeterplan van de school en 
daarmee sturend voor de verbetering van het onderwijs aan de leerlingen. Samenvattend 
zijn deze doelen, dat op Crescendo de zorg en begeleiding van onze leerlingen op orde is, 
er een prettig en veilig pedagogisch klimaat is en wordt er door leraren adequaat didactisch 
gehandeld. Daarbij worden de ict-middelen adequaat ingezet, passend bij onze visie op 
goed onderwijs. Op Crescendo heerst een professionele cultuur en hebben we de 
kwaliteitszorg inmiddels weer op orde.  
In januari 2021 heeft de Inspecteur de school bezocht en hebben we aangegeven dat het 
merendeel van onze leerlingen kunnen worden aangemerkt als kwetsbaar. Op basis 
daarvan hebben we toestemming gekregen om fysiek les te geven aan al onze leerlingen, 
dus geen Lockdown ingevoerd voor Crescendo. Dit heeft geen nadelige gevolgen gehad 
voor leerlingen en personeel.  Ook wordt er elke dag een half uur extra onderwijs gegeven. 
Vanaf februari 2021 wordt er planmatig en systematisch gewerkt vanuit een nieuwe 
Verbeterplan Crescendo, dat zich expliciet richt op de herstelopdrachten van de Inspectie 
(o.a. kwaliteit van lesgeven, zicht op ontwikkeling, verbetering resultaten, sociale veiligheid 
en kwaliteitszorg). 

> De school heeft nadien ten minste de beoordeling Voldoende voor de 
onderwijskwaliteit Dit betekent dat de school een kwaliteitsoordeel voldoende heeft 
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gekregen van de inspectie. Dit houdt in dat de school voldoende scoort op het 
onderwijsproces, waaronder de inzet van (extra) ondersteuning, het schoolklimaat, de 
onderwijsresultaten, kwaliteitszorg en financieel beheer 
Het doel is in 2020 niet gehaald. De ontwikkelingen en resultaten in de loop van 2021 zijn 
positief. 

> De school heeft een planmatige ondersteunings-structuur. Dit betekent dat school 
beschikt over een stappenplan en planning voor leerlingenzorg. Als ook van een 
leerlingvolgsysteem, de leerlingbespreking tot een Ondersteuningsteam. Het proces boekt 
goede resultaten en het LVS ParnasSys is ingevuld met de vereiste resultaatgegevens.  

> Er is een doorgaande lijn met de Voorschool. Dit houdt in dat leerlingen met een 
ondersteuningsvraag bij de start op de basisschool mogen rekenen op voortzetten van de 
ondersteuning of ten minste een warme overdracht aan de Vroegschool. Het gestelde doel 
is gehaald. 

> De school heeft een veilig, ondersteunend en stimulerend schoolklimaat Dit 
betekent dat de school zich actief inzet voor een veilig schoolklimaat met actief beleid 
tegen pesten. Aan het afgesproken beleid wordt invulling gegeven door onder ander op de 
leerlingen gerichte cursussen zoals zelfredzaamheid.  

> De school heeft goede samenwerkingsrelaties met ouders. De school betrekt 
ouders actief bij het onderwijsproces van hun kinderen. Wanneer leren en ontwikkelen niet 
vanzelf gaat is samenwerking tussen ouders en school essentieel. Als ouders aangeven dat 
het moeilijk voor ze is om te helpen wordt met de school naar hulp gezocht.  
Dit proces van samenwerking en ondersteuning vraagt continue aandacht van team en 
ouders. 

> De school werkt handelingsgericht. Dit houdt in dat de school op een 
systematische en planmatige manier werkt. En betekent dat de school het onderwijs-
aanbod afstemt op de behoeften van de leerlingen en dat de leraar met de intern 
begeleider systematisch reflecteert of het handelen van de leraar past bij de behoeften van 
de leerlingen. Het team wordt in dit leerproces begeleid door externen en loopt door in het 
komende schooljaar 2021-2022.  

> De school draagt zorg voor een zorgvuldige overdracht naar een volgende school. 
Dat kan zowel in het speciaal als het voortgezet onderwijs zijn. Dit houdt in dat de school 
zich maximaal inspant voor een ononderbroken schoolloopbaan van de leerling. En 
betekent dat de school in overleg met ouders bekijkt welke informatie de vervolgschool 
nodig heeft om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de ontwikkelbehoefte van de leerling. 
De overgang naar het VO wordt intensief begeleid met behulp van het Rijksprogramma PO-
VO. De leerlingen worden daarbij in de brugklasperiode nog 2 jaar gevolgd. 
 
De school scoort al drie jaar op rij op onderdelen onder de landelijk gestelde norm bij de 
Eindtoets van Cito. Dit betekent dat het merendeel van de leerlingen met onvoldoende 
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bagage de basisschool verlaten. De resultaten op twee van de vier de hoofvakgebieden zijn 
in alle leerjaren onvoldoende. Dit betekent school breed dat de vakgebieden: Begrijpend 
Lezen, Rekenen/Wiskunde zwak zijn. De school heeft zich dit jaar moeten buigen over de 
gebruikte methodes bij deze vakken, zijn deze toereikend, kijkend naar de leerling 
populatie? Ook de didactiek zal hierop aangepast dienen te worden. De leerstijl van de 
leerlingen vraagt om onderwijs waarin veel concreet materiaal ingezet wordt en waar meer 
herhaling en uitleg van de leerstof is dan gebruikelijk. Dit vraagt om aanvullende scholing 
van het zittend personeel. 
Na de zomervakantie is, rekening houdend met de herstelopdracht volop gewerkt aan  
Begrijpen lezen, Rekenen, Taalverzorging/spelling en Technische lezen. Tussentijdse 
toetsen gaven aan dat met groep 5 Lezen het landelijk gemiddelde behaald is. Ook groep 8 
heeft een verwachte groei doorgemaakt. Met Rekenen lieten groepen 5 en 6 een constante 
groei zien. Moeite hadden de leerjaren 4, 7 en 8 om het landelijke gemiddelde te halen. 
De Taalverzorging/spelling gaven bij de groepen uitschieters te zien van zowel naar boven 
als naar beneden.  Terwijl het Technisch lezen een constante groei liet zien naar het niveau 
van het landelijk gemiddelde. 
De betrokkenheid (concentratie, volhouden) van groep 1 en 2 neemt met sprongen toe.  
De gemiddelde bekendheid met cijfers tot 20 laat wisselende resultaten zien. Het logische 
denken (ordenen, vergelijken) valt niet mee. Terwijl de ontwikkeling van de taal-
vaardigheid (verhalen) dan weer positief stemt.  
 

2. Conclusie  
Basisschool Crescendo heeft een complexe leerlingpopulatie met een weging van 38,37. 
Inherent daaraan is een kwetsbare ouderpopulatie: veel leerlingen spreken thuis geen 
Nederlands (30%) en treffen complexe thuissituaties aan: armoede, slechte huisvesting, 
ontbrekende veiligheid thuis en in de buurt er weinig toezicht door ouders is. Ruim 25 % 
van onze leerlingen heeft een speciaal arrangement. Het aantal leerlingen dat 
kleuterverlenging en/of doubleert is ruim 15 %. We kunnen concluderen dat onze 
leerlingen al op (taal)achterstand starten, waardoor er sprake is van een struikelblok in hun 
ontwikkeling in plaats van een startblok voor optimaal leren en ontwikkelen.  
Op basis van de laatste M toets resultaten kan gesteld worden dat de leerlingen van 
Crescendo vlotte lezers zijn. Dit is een voorwaarde om voldoende op begrijpend lezen te 
kunnen scoren. Ook op het gebied van spelling scoren de meeste groepen goed. 
Woordenschat is daarentegen onvoldoende. Tot slot is te stellen dat gezien de populatie, 
de leerlingen het talige gedeelte niet van huis uit meekrijgen. 
 

3. Doelstelling  
Crescendo school kan beter inspelen op deze kenmerken door de genoemde populatie 
onder te dompelen in een taal/leesbad: alle pijlen worden vanaf het begin gericht op 
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woordenschat, begrijpend luisteren, technisch- en begrijpend lezen en stimulering van 
brede taalontwikkeling. Dit betekent dat er - in samenhang - een passend aanbod 
noodzakelijk is wat goed aansluit bij deze kwetsbare leerlingen. School breed dient de focus 
te liggen op het didactisch handelen, Taal (met name begrijpend lezen) en het analyseren 
van de toetsen. 
 

4. Passend onderwijs 
Na analyse van de Cito-resultaten en eindopbrengsten vorig schooljaar kon geconcludeerd 
worden dat de kwaliteit van het onderwijs op basisschool Crescendo onder druk staat 
omdat de leerresultaten onvoldoende zijn en de kwaliteit van de standaarden Zicht op 
ontwikkeling en Didactisch handelen niet op orde zijn.  
Voor 2021 zijn de volgend doelen gesteld: 1. Opstellen van een zorgplan, 2. 
Professionalisering schoolteam in gebruik ParnasSys, 3. Optimaliseren aan bod begrijpend 
lezen, 4. Coaching leerkrachten en onderwijsassistenten, 5. aanstelling nieuwe IB-er(s). 
Extra ondersteuning in de vorm van arrangementen was er voor de individuele leerlingen 
als ook voor in groepsverband: 1. Via de groepsleerkracht, 2. Door inzet van 
onderwijsassistentes, 3. Door toetsing van leerlingen en analyse opbrengsten, 4. Door 
opstellen IHP en OPP en arrangementen, 5. Inzet van IB-ers,  6. Inzet van externe 
deskundige ter ondersteuning. 
 
Inkomsten / uitgaven  ( peildatum september 2021) : 
    ALZO schoolarrangementen 2020/2021. begroot € 39.038,-   toegewezen € 13.200,- 
    ALZO toewijzingsfonds 2020/2021.  begroot €   9.367,-   toegewezen €    6.445,- 
    ALZO schoolarrangementen 2021/2022. begroot € 28.160,-   toegewezen €           0,- 
    ALZO toewijzingsfonds 2021/2022.  begroot €   6.998,-   toegewezen €           0,- 
 
Er zijn in 2020-2021 4 TLV aanvragen ingediend waarvan er 2 zijn toegewezen met 
instemming van de ouders.  
Ontvangen aan basisondersteuning is € 49.000,- ontvangen, en aan extra ondersteuning is  
€ 73.500,- ontvangen. Aan expertise is 153.622,- uitgegeven en aan scholing € 10.233,-. De 
overige uitgaven betroffen € 12.351,-  
 
Toekenning / verdeling van de Passend onderwijsmiddelen periode 2021 - 2024 
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In het schooljaar 2020-2021 is intensieve leerlingenbegeleiding ingeschakeld via externe 
professionals. Op de vakgebieden begrijpend lezen en rekenen werden 2 keer per week 1,5 
uur extra instructies gegeven.     
De opbrengsten zijn geanalyseerd door de Intern begeleiders ten behoeve van: 1. Opstellen 
van handelingsplannen, 2. Communicatie met ouders over vorderingen, 3. Overleg met 
externe deskundigen. Belemmeringen in de analyse en de uitvoering van zorg zijn 
aangepakt door scholing/ coaching van leerkrachten, extra toetsing van de leerlingen en 
het aantrekken van professionals.  

Mede door deelname aan het driejarig OCW-project PO-VO en de daarmee gepaard gaande 
ondersteuning vanuit het VO is ook dit jaar de overgang redelijk goed verlopen, ondanks 
de corona problemen. De achtste jaars worden nog 2 jaar in het VO gevolgd en zo nodig 
extra ondersteund. Terugkoppeling o.a. via Teams heeft op beperkte schaal plaats-
gevonden.  

Alle leerkrachten hanteren aan het einde van dit schooljaar 2021-2022 het model 
Effectieve Directe Instructie en passen dit model toe in de lessen rekenen, spellen, 
begrijpend lezen, aanvankelijk- en technisch lezen. 
 
Volgens de vastgestelde vergaderagenda van het Samenwerkingsverband vinden er 
overleggen plaats tussen de schoolbesturen en het bestuur van Samenwerkingsverband. 
Hierbij kwam dit jaar nadrukkelijk aan de orde hoe en aan welke doelen de besturen de 
middelen vanuit het Samenwerkingsverband uitgeven. Ook het ondersteuningsaanbod 
kwam daarbij nadrukkelijk aan de orde.  
 

5. Internationalisering 
Een aantal ouders spreekt overwegend Engels. Ook niet alle ouders zijn het Nederlands 
goed machtig. Voornemen is in het kader van de ouderparticipatie, ouderbetrokkenheid 
en burgerschap de ouders in de Nederlandse taal en gewoonten te onderwijzen op 
school.    
 

6. Prestatiebox 
In de lumpsumbekostiging wordt voor het schooljaar 2021-2022 voor 256 leerlingen keer 
€258,67 per leerling aan Werkdrukmiddelen totaal € 66.220,- beschikbaar gesteld. Als 
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gevolg van de herverdeling prestatieboxmiddelen is tevens beschikbaar gesteld €94,20 per 
leerling ten behoeve van begeleiding van starters en schoolleiders, ergo €24.115,-. De 
regeling Prestatiebox loopt van 2015 tot augustus 2021. 
Over 2020 bleef nog €49.274,- beschikbaar aan Prestatieboxmiddelen voor besteding in 
2021.  In 2021 zijn geen starters aangesteld op Crescendo. Na de zomer van 2021 is gestart 
met de vacature invulling van de directeur. Derhalve zijn de begeleidingsmiddelen van 
schoolleiders voor 2021 onaangeroerd gebleven. Bestuurlijk is besloten om deze middelen 
in 2022 in te zetten.  
 
2.2 Personeel & professionalisering 

 
1. Doelen en resultaten 

Het bestuur en de school hebben een stelsel van kwaliteitszorg ingericht en verbeteren op 
basis daarvan het onderwijs. Het functioneren van de kwaliteitscyclus staat centraal.  
Leraren beschrijven de kwaliteit van het onderwijs. Leraren werken aan de kwaliteit. 
Leraren hebben zicht op kwaliteit. Leraren verantwoorden de kwaliteit. 
 
Een aantal van de volgende doelstellingen worden bereikt door middel van interventies die 
zijn opgenomen binnen het Deelplan OP2 (Zicht op ontwikkeling), OP3 (Didactisch 
handelen) en SK1 (veiligheid).   
Afspraken zijn vastgelegd in Kwaliteitshandboek (Deelplan 4 Kwaliteitszorg). Halfjaarlijkse 
bespreking van opbrengstenanalyse met daaraan gekoppelde Schoolanalyse. 
 
Alle medewerkers realiseren zich het belang van de gemeenschappelijke visie op het 
gebruik van ict in het dagelijks onderwijs. En hebben de inzet en ambitie om zich richting 
de gemeenschappelijke visie t.a.v. onderwijs en ict te ontwikkelen. 
Alle medewerkers beschikken inmiddels over de ict-bekwaamheidsgebieden digitale 
geletterdheid, onderwijsleersituatie, organisatie en de professionalisering over de nodige 
deskundigheid om ICT goed in te zetten. Vervolgstappen zijn gezet om monitoring en 
borging en bijscholing vast te leggen.  
 

2. Toekomstige ontwikkelingen 
Welke ontwikkelingen verwacht het bestuur in de toekomst, die mogelijk leiden tot 
aanpassingen van het gevoerd personeelsbeleid?  
1.     Nieuwe accenten en kaders voor het nieuwe Strategisch beleidsplan voor de periode 
2021-2024 zijn gelegd onder leiding van de uitvoerend bestuurder en in gezamenlijkheid. 
Voortbouwend op bestaande en eerder uitgezette doelen, lijnen en speerpunten uit het 
Schoolplan. 
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2.     Crescendo heeft gewerkt aan haar eigen doelen neergelegd in (jaar)plannen, waarbij 
accenten in behalve “wat gaan we doen” ook aan de orde kwamen op “wat willen we 
bereiken”. 
3.     Investeren in scholing en ontwikkeling van onze leerkrachten en onderwijsassistenten 
bleef ook het afgelopen jaar één van de noodzakelijke topprioriteiten.  
4.     Het bestuur zal in de komende jaren nadrukkelijker inzoomen op verantwoording van 
de inzet van de middelen/ arrangementen uit het Samenwerkingsverband en de effecten 
die dit heeft op onze zorgleerlingen, dit mede ingegeven door het aangepaste jaarplan van 
het Passend onderwijs. 
 

3. Personele betekenis In het afgelopen jaar. 
In het afgelopen jaar heeft het bestuur afscheid genomen van vier medewerkers op basis 
van een beëindigingsovereenkomst. Dit met instemming van het Participatiefonds en het 
UWV. In het vierde kwartaal hebben afrondende gesprekken geleid tot het aanstellen van 
een directeur per 1 januari 2022, dhr. Dwight Wielingen. Hiermee is een eind gekomen aan 
het tijdperk van anderhalf jaar interim-directie.  
 

4. Uitkeringen na ontslag 
In het verslagjaar zijn geen uitkeringen als gevolg van ontslag uitbetaald. 
 

5. Aanpak werkdruk 
Op de school is ook dit jaar het gesprek gevoerd over de knelpunten die werknemers 
ervaren en de oplossingen die zij hiervoor voorzien en bepalen. Dit gesprek vond 
voornamelijk plaats tussen de interim-directie, bestuur, het team en de 
onderwijsondersteuner. In het gesprek over de aanpak van de werkdruk is gesproken over 
welke maatregelen er moeten worden genomen om de werkdruk en de onder spanning 
staande cultuur te verminderen. Op basis van dit gesprek is door het schoolbestuur een 
bestedingsplan opgesteld voor de inzet van de extra werkdrukmiddelen deels uit het 
budget van 2020-2021 en van 2021-2022. Dit bestedingsplan is voorgelegd aan de 
personeelsgeleding van de p-mr. Een deel van de middelen is als extra formatief ingezet 
vanaf augustus 2021, dit om ondersteuning van zorgleerlingen alsook groeps-
grootteverkleining te verkrijgen. 
 
Vanuit de CAO hebben personeelsleden recht gekregen op 2 uren per werkweek te 
besteden aan vakbekwaamheid, professionalisering etc... Daarnaast is er de duurzame 
inzetbaarheidsregeling. Beleid waarbij zoveel mogelijk rekening gehouden wordt met de 
specifieke omstandigheden en wensen van medewerkers in de verschillende fasen van hun 
leven en loopbaan. Te besteden aan o.a. studieverlof, coaching, oriëntatie op mobiliteit en 
peerreview, oftewel leren van elkaar. Voor startende leerkrachten is dit 80 uur, voor 
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leerkrachten van 57 jaar en ouder 170 uur. Invulling daarvan dient jaarlijks te worden 
vastgelegd in het formatieplan. Twee personeelsleden nemen duurzaamheidsverlof op. 
 

6. Strategisch personeelsbeleid 
Ook over het afgelopen jaar heeft de Minister thema’s aangewezen waarover het 

bestuur zich nader dient te verantwoord.  Regeling jaarverslag artikel 4 lid 6 
Hoe is het personeelsbeleid afgestemd op de onderwijskundige visie?  En hoe is het 
strategisch personeelsbeleid met leraren en schoolleider ingericht?  

We streven naar een zo goed mogelijk personeelsbeleid waarbij leerkrachten zoveel 
mogelijk tot hun recht komen. Zo wordt met elkaar gekeken naar normjaartaken en dragen 
onder meer pop-gesprekken bij aan verdere professionalisering. Het ziekteverzuim wordt 
actief bestreden in samenwerking met onze Arbodienst. Het hoge verzuim is inmiddels 
teruggedrongen tot gemiddeld 9,58%. 
 

 
 

 
 

We borgen de kwaliteit van de gehele organisatie in een kwaliteitssysteem dat 
cyclisch wordt geëvalueerd. 
Meten is weten: dit houdt in dat de organisatie op initiatief van bestuur werkt met een 
kwaliteitssysteem om deze cyclisch te kunnen verbeteren, te onderhouden en te 
monitoren. De PDCA-cyclus is (bijna) vanzelfsprekend om het cyclisch te kunnen 
waarborgen. Het gaat om het systeem/methodiek, dat alle geledingen evalueert. Natuurlijk 
blijft het onderwijs centraal staan. 

We bieden ruimte aan teamontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling van alle 
medewerkers. 
Dit onderdeel hangt nauw samen met professionaliteitsverbetering waarbij op individueel 
niveau als in teamverband ondersteuning gedurende het gehele jaar externe expertise is 
aangeboden. 
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We bevorderen dat de school herkenbaar is in levensovertuiging en houding. 
De school gaat uit van de Christelijke levensovertuiging en dat komt onder andere tot uiting 
in het aanstellen van leerkrachten, die deze levensovertuiging kunnen uitdragen in gedrag 
en houding. Daarnaast is het van belang dat de school zich binnen de Amsterdamse 
Zuidoost-samenleving herkenbaar onderscheidt binnen diverse communicatie-
mogelijkheden. De identiteit maakt deel uit van het kwaliteitssysteem. 

We hebben oog voor de omgeving, bevordert duurzaam gedrag op het niveau van 
de organisatie en in het onderwijsaanbod. 
Aandacht wordt gegeven of duurzaamheid in gedrag op school en in het onderwijs 
voldoende aan bod komen.  
 

7. Onderwijsachterstandsmiddelen  
De onderwijsachterstandsmiddelen worden voornamelijk ingezet door extra 
ondersteuning in de klas te bieden, door onder meer de onderwijsassistenten en inhuur 
van expertise van ondersteunende leerkrachten.  
 

8. Risico en Risicobeheersing  
De goede financiële positie wordt maandelijks gemonitord door het administratiekantoor 
in samenwerking met het uitvoerend bestuur waardoor voldoende aandacht is voor de 
financiële continuïteit. Per kwartaal vindt er rapportering plaats (softclose) vanuit Dyade, 
het administratiekantoor naar de directie en bestuur.  Dit met als doel om discrepanties 
vroegtijdig te signaleren en zo nodig te kunnen bijsturen. Er is een uitvoerend bestuur 
waarop wordt toegezien door de toezichthouder in het kader van het 'one 
tier' bestuursmodel. Het belangrijkste risico is het verlies van leerlingen waardoor het 
directe verband met de inkomsten wellicht in het geding is. Omdat personele 
verplichtingen niet ad hoc kunnen worden aangepast, moet tijdig worden geanticipeerd op 
deze ontwikkelingen. Vooralsnog is er geen noodzaak tot aanpassing van het 
personeelsbestand. 
 

9. Interne risicosystemen  
Toepassing van het risicomanagementmodel van de PO-Raad heeft eerder al inzicht 
gegeven in het integraal risicoprofiel van de EBG. Er is hierbij vooral gekeken naar factoren 
die de doelstellingen van de organisatie bedreigen, en dus niet naar financiële risico’s. Van 
de belangrijkste risico's die de doelstellingen van de EBG bedreigen, zijn het afgelopen jaar 
de personele risico’s. Die betreffende het domein Bestuur en Organisatie en zijn bekend. 
Het aantrekken van bestuursleden met de juiste competentie vergde en vergt nog de 
nodige inspanning. De risico’s van onvoldoende onderwijskwaliteit kunnen leveren hebben 
zich met name in 2020 en 2021 voorgedaan. Onvoldoende sturing en toezicht kon dit niet 
voorkomen. De onderwijsinspectie heeft daar over gerapporteerd. Het op niveau kunnen 
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brengen en houden van de deskundigheid van het personeel (AVG, IB, Participatie, ICT, 
Zorgverlening, bijscholing, competenties, etc..) is in 2021 nadrukkelijk aan de orde gesteld 
en zal zijn doorwerking hebben in 2022 en 2023.  
 

10. Risico’s en onzekerheden 
Ingaande 2021 is ter vervanging van de eerder aangestelde interim-directeur die zijn 
opdracht heeft teruggegeven een nieuwe interim-directeur aangetrokken die in nauw 
overleg met bestuur en inspectie de kwaliteitsverbetering van het onderwijs ter hand heeft 
genomen. Ook waren een tweetal zzp-leerkrachten aan de school verbonden. De 
resultaten zowel bij het team als de leerlingen laten nu enige verbetering zien. Ook werd 
het bestuur in 2021 begeleid door onder andere de POraad om de nodige bestuurlijke 
kennis aan te kunnen dragen. Daaronder ook begrepen de herziening van de statuten en 
reglementen die in februari 2022 zijn verleden. De beide kwaliteitstrajecten, onderwijs en 
bestuurlijk, zullen tegen het einde van het schooljaar 2021-2022 een duidelijke verbetering 
te zien moeten geven, hetgeen ook de herstelopdracht van de inspectie is.   
 

11. Personele risico’s  
betreffen voornamelijk het behoudt van voldoende gekwalificeerde leerkrachten. Het 
eerder opgestelde Vervangingsbeleid stagneert vanwege het lerarentekort. Voorziene 
risico’s van een aantal leerkrachten die ‘tegelijk’ met pensioen gaan heeft in 2020-2021-
2022 geen zorgen gebaard. Als gevolg van de nieuwe CAO 2019-2020 is eerder al een 
herzien Beloning- en Scholingsbeleid opgesteld en ingevoerd.   
Het risico van het op niveau kunnen brengen en houden van de deskundigheid van het 
personeel (AVG, IB, Participatie, ICT, Zorgverlening, bijscholing, competenties, etc..) is in 
2021 nadrukkelijk aan de orde gesteld. Onder het adagium ‘dat niemand achter mag 
blijven’ is nu nog meer dan voorheen voortdurende aandacht voor de competenties van 
iedereen en begeleiding. Daartoe wordt nu dan ook actief ingezet op het POP 
(PersoneelsOntwikkelPlan). De inzet van het in gebruik nemen van het HRM-Performance 
systeem van Dyade moet daaraan bijdragen. Het ziekteverzuim is gedaald ten opzichte van 
voorgaand jaar( zie 6.)   
 

12. Risicomanagement  
Toepassing van het risicomanagementmodel van de POraad heeft eerder al inzicht gegeven 
in het integraal risicoprofiel van de EBG. Van de belangrijkste risico's die de doelstellingen 
van de EBG nu kunnen bedreigen, zijn op basis van de inventarisatie en de ontwikkelingen 
op school de personele risico’s bestempeld als urgent. Dit jaar is door persoonlijke en team 
ondersteuning een kwaliteitsverbetering verbetering te zien. De risico’s betreffen het 
domein Bestuur en Organisatie en zijn bekend. Begin 2021 bedroeg het aantal 
toezichthoudende leden weer de statutaire benodigde 3 personen. En is een Uitvoerend 



   
 
Bestuursverslag 2021 
 

Versie 25-05-22 Pagina 21 van 41 
 

Bestuurder in dienst genomen. In het herziene managementstatuut en mandaatregeling 
zijn verantwoordelijkheden tussen bestuur, directie en toezichthouden orgaan vastgesteld. 
Daarnaast wordt gewerkt aan de kwaliteitsslag van het bestuur / toezichthoudend orgaan 
in samenwerking met de besturenorganisatie VTOI.  
 
 

 
2.3 Huisvesting & facilitaire zaken 
 
We zorgen voor goede faciliteiten en huisvesting. De gebouwen, terreinen en de inventaris 
waarvoor de Vereniging verantwoordelijk is, worden (tegen aanvaardbare kosten) 
kwalitatief en kwantitatief op hoogwaardig niveau gehouden. 
 
Vanuit het MeerJarenOnderhoudsPlan (MJOP) dat dit jaar opnieuw is opgesteld door de 
VvE Kortvoort wordt zicht gehouden op de kwaliteit van de huisvesting en wordt dit plan 
jaarlijks geactualiseerd door de Vereniging van Eigenaren.  
Met ingang van het schooljaar 2021-2022 zijn vier leslokalen aan de Blauwe Lijn verhuurd. 
Dit als gevolg van de terugloop van het aantal leerlingen van Crescendo van 256 naar 190 
en de Blauwe Lijn daarentegen is gegroeid naar ruim 300 leerlingen. In het VvE Kortvoort 
overleg is door de gemeente aangegeven dat de statutaire verdeling van de ruimten 
gehanteerd dient te blijven worden.  

Ruimtelijk gezien was de belangrijkste ontwikkeling wel de verkleining van de 
groepsgrootte die kon worden gerealiseerd vanwege het ruim voldoende aantal leslokalen.  
De inventaris van Crescendo heeft afschrijvingstermijnen, deze zijn richtinggevend maar 
niet bepalend. Versnelde afschrijving, die eerder al eens heeft plaatsgevonden heeft echter 
wel financiële consequenties.  
 

1. Facilitaire dienstverlening  
Dit betreft alle ondersteunende processen ten behoeve van een goede organisatie van 
Crescendo. Te denken valt aan huisvesting waarbij volgens schema in 2022 
onderhoudswerkzaamheden als schilderwerk aan de orde zullen komen. In 2021 zijn extra 
gelden uitgetrokken ten behoeve van extra schoonmaak en desinfectiemiddelen. 
Handcontactpunten en toiletten worden nog steeds meerdere keren per dag schoon-
gemaakt en iedereen kan niet alleen bij binnenkomst handhygiëne toepassen. Wellicht 
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mede daardoor zijn het afgelopen jaar geen groepen naar huis te hoeven worden gestuurd 
vanwege corona.   

Eerder al is in het VvE Kortvoort overleg aangegeven dat het gebouw Kortvoort aan 
duurzaamheidsmaatregelen voldoet, zoals aangegeven in de rapportering van het 
onderhoudsbedrijf Kropman uit 2020. Bij normale ventilatie en verwarming blijft de CO2 
waarde in de leslokalen ver onder de aangegeven maximale norm van 1200 ppm, namelijk 
tussen de waarden van 400 en 800 ppm.  Door de VvE Kortvoort is een plan van aanpak 
besproken voor vervanging in 2022 / 2023 van de huidige verlichting door ledverlichting.  
 

2. Maatschappelijke aspecten 
Zoals aangegeven zijn de arbeidsomstandigheden goed te noemen. Ook wat betreft 
de huisvesting. Met betrekking tot het onderhoud van het ventilatie-systeem wordt 
verwezen naar het rapport van de firma Kropman op de website van de school. Ook 
de Arbodienst Perspectief speelde een positieve rol in het kader van bestrijden van 
het ziekteverzuim en persoonlijke welzijn. Leerlingen worden begeleid (remedial 
teaching) door vrijwilligerswerk in het kader van mogelijk toetreding tot de 
arbeidsmarkt.  

Wat betreft de algemene maatschappelijke aspecten wordt projectmatig 
aandacht besteed aan milieuaspecten als wat is de voetafdruk, energie gebruik en 
goede voeding, (Crescendo is een Gezonde School) en de sociale aspecten waarbij 
leerlingen in het belang van weerbaarheid tijdens de gymlessen trainingen volgen in 
weerbaarheid. Respect, normen en waarden zijn onderdeel van het lesprogramma 
en de kennis van de identiteit van de school. Bestuurlijk betreffen de 
maatschappelijke aspecten hoofdzakelijk de relaties met de gelieerde 
onderwijsorganisaties als het Samenwerkingsverband Passend onderwijs, de 
stadsbrede bestuurlijke samenwerking in het BBO en het PPOZO in Zuidoost, 
alsmede de gemeente Amsterdam met betrekking tot de subsidie relaties, 
Jeugdzorg, Welzijn etc...        
 

7. Coronacrisis 
De coronacrisis heeft in 2020 en 2021 een grote invloed gehad op het maatschappelijke 
leven. Ook op scholen is de invloed van corona groot geweest en is dat deels nog steeds.  
De school heeft subsidie "Inhaalprogramma Covid" aangevraagd, verkregen en zijn in het 
schooljaar 2020-2021 ingezet ten behoeve van 67 leerlingen. In 2022 is door de penvoerder 
verantwoording afgelegd in overeenstemming met de DUO-voorwaarden. Tevens wordt er 
gebruik gemaakt van de subsidieregeling "extra hulp in de klas", ter ondersteuning van de 
leerlingen die achterstand hebben opgelopen door de beide lockdown ’s. De 
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verantwoording geschiedt eveneens door de betreffende penvoerder van de Amsterdamse 
schoolbesturen. 
 

8. Duurzaamheid 
Het bestuur heeft oog voor de omgeving, bevordert duurzaam gedrag op het niveau van 
de organisatie en in het onderwijsaanbod. 
Periodiek / jaarlijks wordt nagegaan of duurzaamheid in gedrag op school en in het 
onderwijs voldoende aan bod komen. Met gedrag wordt ook bijvoorbeeld bedoeld: 
vervoer (fiets/auto?) – papierverkwisting – vervuiling (klaslokaal ‘netjes’ houden) – et 
cetera. 
 

9. Huisvestingsrisico’s  
liggen voornamelijk in het feit dat er nog steeds onvoldoende Rijksmiddelen ontvangen 
worden voor de (materiele) instandhouding van het 13 jaar ‘jonge’ Bredeschool gebouw. 
Weliswaar een landelijk probleem maar niettemin risico’s met zich meebrengt van onderuit 
putting van de (reserve)middelen. Binnen het bestuur van de Vereniging van Eigenaren is 
daarvoor aandacht en in het VvE overleg is een summiere meerjarenbegroting aan de orde 
gesteld. Deze geeft een gezonde financiële situatie te zien met voldoende reserve om aan 
de (meerjaren)onderhoudsplanning en verduurzaming te kunnen voldoen. Bekend is dat 
een van de vier partners van de Bredeschool op termijn (over 3 a 4 jaar) zal gaan verlaten 
in het kader van het uitvoering geven aan het OHP van Amsterdam. De derving als gevolg 
van de leegstand van Crescendo wordt opgevangen door de verhuur van 4 leslokalen aan 
de Blauwe Lijn. 
 
 
2.4 Financieel beleid 
 
Het uitgangspunt is dat de financiële middelen die bestemd zijn voor het onderwijs 
optimaal moeten worden ingezet. 
Doelen & resultaten 
> te voldoen aan de behoefte van investeringen: dit doel is gehaald met als resultaat 
geïnvesteerd in ict middelen, leermethode, toenemend aantal licenties en meubilair. 
> blijvend voldoende liquide middelen: dit doel is gehaald met als resultaat voldoende 
reserve (bufferliquiditeit). Door het bestuur wordt extra (reserve) middelen ingezet ten 
behoeve onderwijsachterstandsbestrijding en professionalisering van personeel.  
> De kengetallen: liquiditeit, solvabiliteit, rentabiliteit en het weerstandsvermogen geven 
inzicht in de continuïteit van de organisatie: deze zijn van belang wanneer wij als 
schoolbestuur plannen hebben om forse meerjarige investeringen in inventaris, 
leermiddelen en/of aanstelling van personeel te doen. Vooralsnog zijn die niet aan de orde.  
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Uit de personele risico-inventarisatie kwam naar voren dat voor het opvangen van die 
risico’s hiervoor minimaal € 100.000, - vanuit de vrije reserve/ financiële ruimte 
beschikbaar moet zijn. Hiervan is dit jaar deels gebruik gemaakt in het kader van de 
beëindigingsovereenkomsten. Vooralsnog geven de personele wijzigingen geen aanleiding 
om de beschikbaarstelling voor het komende jaar aan te passen. Het aantal langdurig 
zieken is zodanig afgenomen dat aan het einde van het schooljaar er nog slechts een 
langdurig ziek personeelslid is, hetgeen o.a. een positief effect zal hebben ( geen vervanging 
t.l.v. het Vf) op de bonus/malus regeling van het Vervangingsfonds.  
 

1. Meerjarenbegroting  
De (meerjaren)begroting en prognoses zijn opgesteld aan de hand van de meest recente 
informatie ten tijde van de vaststelling ervan met de verwerking van de 
bekostigingsinformatie, loonindicaties en beleidsvoornemens.  
Bij de ramingen voor het komende jaar en verder is voor de kosten geen rekening gehouden 
met mogelijke effecten van inflatie en cao-onderhandelingen, omdat ervan uitgegaan kan 
worden dat voor deze effecten bij gelijkblijvend beleid via de bekostiging vanuit de 
overheid worden gecorrigeerd. Uitgangspunt is een sluitende begroting, waarbij de reserve 
van de school afdoende is om eventuele tegenvallers op te vangen. Invalkosten en 
algemene personeelskosten zullen als gevolg van o.a. veranderend beleid van het 
Vervangingsfonds per 1 augustus 2022 en het lerarentekort toenemen. Ook op inhuur via 
derden zal scherp gelet moeten worden. Van belang is voor de nabije toekomst evenwicht 
te vinden in de inkomsten van DUO en de materiële uitgaven.   
 

2. Toekomstige ontwikkelingen 
De verwachting is dat er nauwelijks groei zal zijn van het aantal leerlingen, het aantal 
leerlingen is de kurk waarop elke school bedrijfsmatig draait. Voldoende reserve moet 
daarom aangehouden worden om onverwachte risico's op te kunnen vangen.  
Voor de komende periode neemt het bestuur maatregelen om het boven normatief eigen 
vermogen terug te dringen.   
 

3. Investeringen  
De touchscreens met bijbehorende apparatuur zijn inmiddels 7 jaar oud en afgeschreven. 
De kapotte touchscreens konden worden vervangen door de niet meer nodige 
touchscreens uit de lokalen die nu worden verhuurd. Voor het komende schooljaar 2022-
2023 zullen nieuwe type touchscreens met accessoires nodig zijn omdat de huidige 
touchscreen niet meer geleverd worden.  Het afgelopen jaar zijn schoolsetjes vanwege 
ondeugdelijkheid en incompleet (te lage/hoge stoeltjes/tafeltjes) afgevoerd. Gekeken 
moet worden naar schoolsetjes die passend zijn voor de leerlingen. 
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4. Treasury 
Door het bestuur wordt niet actief belegd en beleend. Er wordt een terughoudend treasury 
beleid gevoerd. Naast de betaalrekening wordt alleen gebruik gemaakt van de 
spaarrekening waarvan het tegoed directe opeisbaar is.  Het komende jaar zal nagegaan 
moeten worden op welke wijze invulling gegeven kan worden om de kosten met betrekking 
tot de negatieve rente het hoofd te kunnen bieden. Voor het verslagjaar zijn geen grote 
investering begroot en zijn er ook geen onverwachte investeringen aan de orde geweest. 
Voor zover er extra investeringen / uitgaven ten behoeve van het onderwijs in het kader 
van de aangegeven interventies waren zijn die ten laste gebracht van de verkregen extra 
NPO-middelen. 
 

5. Financiële risico’s 
De financiële risico’s hebben onder meer te maken met de onzekere elementen in de 
begroting en de overschrijding van budgetten. Ook dit jaar laten de gevolgen van van 
verhuizingen, mondjesmaat aanmeldingen en het verlaten van grote groepen 8 van de 
school zich voelen. Dit zorgde voor veranderende inkomsten en dus een beperkt (deels) 
niet te calculeren risico. Het toekennen van onderwijsachterstandsmiddelen (als gevolg van 
het vervallen van de gewichtenregeling) levert eveneens een derving aan inkomsten op. 
Een begrotingstekort voor de komende jaren komt daarom in beeld met name door het 
dalen van het aantal leerlingen. Ook de nieuwe toekomst van het Vervangingsfonds vraagt 
om aandacht. Evenals de aangekondigde gewijzigde regeling met betrekking tot het 
Participatiefonds per 1 augustus 2022, namelijk 50% van de WW-uitkering komt voortaan 
ten laste van de besturen. De juiste verdeling en inzet van de zorgmiddelen vanuit het 
Passend onderwijs vraagt om blijvende aandacht, maar brengt nog niet direct een 
financieel risico met zich mee. Gezien de bovenmatige reserve van de Vereniging kunnen 
risico’s opgevangen worden. 
 

6. Normatief eigen vermogen 
De Vereniging heeft altijd een ruime financiële buffer aan kunnen houden. Dit om 
toekomstige onzekerheden van een zorgschool als Crescendo het hoofd te kunnen blijven 
bieden. Immers zoals aangegeven kent de school veel zorgleerlingen. De school heeft op 
verzoek van het bestuur door extra (boven normatief) personele inzet kleinere groepen 
kunnen blijven formeren.  
Deels niet in de begroting opgenomen inkomsten en uitgaven betreffen dit jaar : 
- Ook in het afgelopen jaar zijn extra uitgaven geweest in het kader van aanvullende 
schoonmaakwerkzaamheden als gevolg van maatregelen in lijn met het RIVM. te weten het 
dagelijks extra reinigen van sanitair en desinfecteren van contact-vlakken is € 27.000, - 
uitgegeven.  
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- In 2021 jaar heeft de school ruim € 146.000, - geïnvesteerd in (zzp) leerkrachten. Ook in 
2022 wordt extra (zzp) onderwijspersoneel ingezet voor onze zorgleerlingen.  
- De afdracht voor 2021 en 2022 aan de VvE Kortvoort inzake huisvesting zijn lager doordat 
de exploitatie gunstiger uitvalt (energiebesparing op elektra).   
- Ook de komende jaren zal zullen extra personele en ondersteunende middelen ingezet 
worden ter versterking van de kwaliteitszorg van het onderwijs. Dit in overleg met de 
directeur in samenwerking met onder andere het Samenwerkingsverband Passend 
onderwijs en het ABC.  
- Als gevolg van onder ander extra OCW-subsidies (Inhaalprogramma Covid en Extra hulp 
in de Klas en die van de gemeente Amsterdam in het kader van Kansengelijkheid / VloA ) 
neemt de reserve toe omdat deze middelen vanwege personeelsgebrek onvoldoende 
ingezet kunnen worden. Deze constatering wordt ook door ander besturen gedeeld. Het 
bestuur heeft eerder al hierover met de inspecteur PO gesproken mede naar aanleiding 
van de uitkomsten van haar Kwaliteitsonderzoek. 
 

7. Nationaal Programma Onderwijs 

Over dit thema, aangewezen door de Minister van OCW, moeten schoolbesturen zich op 
grond van de Regeling jaarverslag artikel 4 lid 6 nader verantwoorden. 
Door de interim-directeur is een schoolscan gemaakt op grond waarvan een begroting in 
overleg en met instemming van de MR (personeel- en oudergeleding) opgesteld waarin 
aangegeven welke soorten interventies zijn gekozen voor het schoolprogramma. Hieraan 
is in 2021 daadwerkelijk € 119.640,- besteed. 
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2.5 Continuïteitsparagraaf 
 
De meerjarenbegroting is een globale doorrekening van de huidige begroting op basis van 
leerlingenaantallen en inschatting van personeel wat met pensioen gaat en wat schriftelijk 
heeft aangegeven eerder afscheid te willen nemen.   
In 2021 is er overgestapt op het Cogix systeem ter vervanging van het Planning en Control 
systeem. Een nieuwe rapportage waarmee ingespeeld kan worden op de behoefte binnen 
de organisatie om te komen tot één rapportage en begrotingssysteem.  
Onder het onderwerp Risicomanagement (2.2 Personeel & professionalisering punt 12) 
is aandacht besteed aan beschikbaarheid van deskundig personeel, de uitstroom van 
personeel in verhouding tot de terugloop van het aantal leerlingen.  
De Vereniging is krachtig genoeg om de komende jaren de tekorten die voorzien worden 
te kunnen dragen. Maar niettemin zal het aandachtspunt de komende jaren zijn de 
uitgaven op personeelsgebied en materieel gebied met elkaar in evenwicht te brengen. 
Ook de aangekondigde nieuwe bekostigingssystematiek, op kalenderjaar in plaats van 
schooljaar, vraagt extra aandacht ten aanzien van de begroting. Indien er gedwongen 
ontslagen plaats dienen te vinden is het noodzakelijke dat er goede dossiervorming is. Dat 
is op dit moment met de digitalisering ervan ongewis een speerpunt van de organisatie. 
Evenals het stroomlijnen van de schooladministratie. 
 
Exploitatie begroting in meerjarenperspectief d.d. 7 december 2021 
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Balans in meerjarenperspectief na realisatie 2021 
 

 
 
Kengetallen in perspectief na realisatie 2021 
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3. Verantwoording van de financiën 
 
3.1  Jaarrekening 2021 
 
Met de invoering van het RJ660 (Raad voor de Jaarverslaggeving, Onderwijsinstellingen), 
anders gezegd de accountantsrichtlijnen, is een einde gekomen aan de eigen 
onderwijsregelgeving. Onderling kunnen nu dus cijfers openbaar vergeleken worden. De 
belangrijkste aanpassingen zijn: de invoering van het de begrippen reserve (voor algemeen 
beleid) en voorziening (voor een huidige aantoonbare verplichting), een scheiding van 
publiek (herkomst uit overheidssubsidies) en privaat (door derden ingebracht) vermogen, 
het oormerken van subsidies en deze planmatig inzetten en als laatste het ‘verwerken van 
onderhoudskosten’ (meerjarig onderhoud als investering zien, dus gaan activeren en 
afschrijven).   
 
Grondslagen 
De nu gepresenteerde jaarrekening is onder andere opgesteld volgens de bepalingen van 
het Burgerlijk Wetboek II. De materiële activa (meubels, methoden, computers etc..) is 
gewaardeerd tegen de historische aanschafprijs onder aftrek van wat inmiddels is 
afgeschreven. De afschrijvingstermijnen zijn eerder door het bestuur vastgesteld. Het 
jaarresultaat wordt toegevoegd aan het eigen vermogen.  
 
Balans 
Uit de balans blijkt onze vermogenspositie, dus de omvang en de samenstelling van de 
bezittingen, schulden en het eigen vermogen (de reserves en voorzieningen). De balans is 
beoordeeld op basis van de volledigheid en de waarde van de activa. De reserves en 
voorzieningen betreffen die van onderhoud gebouw en leermiddelen. De algemene reserve 
is voldoende om op enig moment aan alle verplichtingen in enig jaar en de daaropvolgende 
twee jaren te kunnen voldoen.  
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3.2 Ontwikkelingen in meerjarig perspectief 
 
leerlingen  

 
 
De belangrijkste ontwikkelingen die het aantal fte’s beïnvloeden is de ontwikkelingen van het 
aantal leerlingen.  
 
Fte begroting 2022 
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4.1 Verslag van het Toezichthoudend orgaan  
 

Verantwoording 2021. 
 

Met dit jaarverslag wordt verantwoording afgelegd over de wijze 
waarop wij als toezichthouder in 2021 invulling hebben gegeven aan de 
interne verantwoording en de horizontale dialoog en hoe de functies van het 
bestuur en het intern toezicht worden uitgeoefend. Evenals voorgaand jaar 
staat de EBG en Crescendo er financieel goed voor en wordt er intensief 
gewerkt aan de noodzakelijke verbetering van de kwaliteit van het onderwijs 
en de competenties van het onderwijzend en het onderwijsondersteunend 
personeel. 

De Toezichthoudende bestuursleden houden intern toezicht op het 
functioneren van de uitvoerend bestuurder. Wij zien erop toe dat het 
gevoerde beleid kan rekenen op draagvlak bij alle betrokkenen en dat het 
beleid leidt tot goede onderwijsresultaten en een goede strategische positie.  

De Toezichthoudende bestuursleden letten erop dat door het 
bestuurlijk handelen zorgzaamheid, integriteit en rechtmatigheid niet in het 
gedrang komen. In het algemeen zijn de aandachtspunten toezichthoudend 
ten minste: – de kwaliteit van het door de organisatie geboden onderwijs; – 
rechtmatig en integer bestuur en beheer van de organisatie; – rechtmatige 
verwerving en doelmatige en rechtmatige bestemming en aanwending van 
middelen; – naleving van de Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs. 

Als Toezichthoudende bestuursleden geven wij daarnaast bijzondere 
aandacht aan de onderwijskwaliteit, de organisatieontwikkeling en HRM, en 
financiën. Wij hebben daarnaast meer dan voorheen ook aandacht voor de 
eigen ontwikkeling en het eigen Toezichtkader. Wij houden ons daarbij aan de 
'Code Goed Bestuur PO'. 
 
Samenstelling. 
Bij de drie toezichthoudend bestuursleden was in 2020 een vacature die in de 
Algemene Ledenvergadering (ALV) in februari 2021 is ingevuld door mw. M. 
Herfst. De leden hebben zitting voor een termijn van zes jaar met de 
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mogelijkheid van herbenoeming. Met het werken aan nieuwe statuten zal dat 
in de toekomst 4 jaar worden en de leden treden af volgens een door het 
bestuur vastgesteld rooster. Het Toezichthoudend bestuur is zodanig 
samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de Uitvoerend bestuurder 
die per 1 maart 2021 is aangesteld en andere mogelijke belanghebbenden en 
deelbelangen onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Met betrekking tot 
nevenfuncties die ter kennis zijn gebracht van onze controlerend accountant, 
kan gesteld worden dat er sprake is van onafhankelijkheid.  
 
In 2021 zijn gesprekken begonnen over de aanpassing van het Statuut. Tijdens 
de zelfevaluatie is het inzicht gekomen dat in het kader van goed onderwijs en 
kwaliteitszorg conform de code ‘Goede Bestuur’ de statuten en het 
managementstatuut daarop aangepast moeten worden. Er is tevens 
ingezoomd op de gewenste en inmiddels vastgestelde profielen van de leden 
van het bestuur. Dit mede in het kader van de werving van nieuwe 
bestuursleden. De gewenste profielen zijn: Onderwijs, financiën, Good 
Governance, HRM, Identiteit en Organisatie/ Communicatie.  Het is het doel 
om aan de kwaliteit van de bestuursleden te werken dat uiterlijk einde 2022 
zijn nieuwe form moet hebben. Daarbij laten de leden zich professioneel 
ondersteunen en scholen. Bovendien ontstaat een extra moment van toezicht 
door de ALV te belasten met de goedkeuring van de jaarstukken. De nieuwe 
statuten en de bijhorende regelementen zijn door de Algemene 
Ledenvergadering (ALV) in december 2021 besloten en begin 2022 verleden. 
  
 
Activiteiten Toezichthoudende bestuursleden. 
Om onze functies van toezichthouder, werkgever, adviseur van het bestuur en 
bewaker van het maatschappelijk perspectief goed te kunnen vervullen, 
moeten wij als toezichthouder goed geïnformeerd zijn. Daartoe voeren wij 
periodiek gesprekken met en worden wij schriftelijk geïnformeerd door de 
Uitvoerend bestuurder en betrokken stakeholders. Over de voortgang op de 
onderwijskwaliteit, organisatieontwikkeling en HRM en financiën. In de loop 
van 2021 zijn deze rapportages gestandaardiseerd. Met deze zogenoemde 
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marap’s wordt het bestuur en de toezichthouders geïnformeerd. Op deze 
wijze blijven wij op de hoogte van ontwikkelingen op het gebied van onderwijs 
(inhoud, beleid en subsidiestromen), samenwerking in Zuidoost, de stad en 
het Samenwerkingsverband Passend onderwijs en de AVG. 
 
Leden van het Toezichthoudend bestuur hebben het afgelopen jaar de school 
bezocht en overleg gevoerd met ouders, het team en de MR. Samen met de 
Uitvoerend bestuurder zijn reguliere overleggen geweest over het 
functioneren van de nieuwe interim-directeur, die vanaf 4 januari 2021 als 
zodanig functioneerde, en het team.  
In het eerste kwartaal zijn intensieve gesprekken gevoerd met de inspectie PO 
over de bestuurlijke kwaliteit en functioneren. 
 
Wij verkregen zo inzicht of het gewijzigde en gevoerde beleid ook op de school 
effectief is. Bij het overleg met de MR lag ditmaal de focus op rollen en taken 
van de toezichthouder in relatie tot de nieuwe MR, de totstandkoming van het 
verbeterplan en de betrokkenheid van het MR en de ouders bij het uitvoeren 
van de herstelopdrachten. 
 
De leden van het Toezichthoudend bestuur ontvangen voor hun 
werkzaamheden geen vergoeding. In de WNT zijn de honoreringsmaxima voor 
toezichthouders gekoppeld aan de bezoldiging van de 
(uitvoerend)bestuurder.  
 
Genomen bestuursbesluiten 2021 
Onderwerp                 Status        .       
Eervol ontslag verleend aan de directeur-bestuurder 31.01.21        ingestemd 
Procedure/stappenplan aanstellen Uitvoerende bestuurder 31.01 ingestemd  
Extra begeleiding en personele inzet gr. 7 en 8 voorj. vak. 14.02.    ingestemd 
Twee begeleidingsprocessen t.b.v. bestuur door POraad 14.02.21  ingestemd 
Vasstelling taakverdeling bestuursleden 08.04.21          ingestemd 
Vaststelling bestuurlijk reactie op inspectierapport 08.04.21        ingestemd 
Vaststelling bestuur profielen 26.04.21           ingestemd 
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Aansluitend bij de koepelorganisaties VTOI en POraad. 26.04.21    ingestemd 
Instellen / benoeming renumeratiecommissie/leden  26.04.21        ingestemd 
Instemmen met werving directeur en inter-begeleider 06.07.21     ingestemd 
Instemming concept Bestuursverslag, jaarrekening 2020  03.06.     ingestemd 
Instemming met Ondersteuningsplan Beleidskader SWV 06.07        ingestemd 
Schoolplan ‘21-’22 , NPO-plan, schoolgids en kalender 28.09.21.     ingestemd 
Vaststellen best. toezichtskader, visie documenten 19.10.21         ingestemd 
Instemming met advies BAC en voorgen. besluit directeur 29.10     ingestemd 
Instemming LOR / accountant inz. VloA verantwoording 29.10.21      ingestemd 
Instemming deelname NCO-onderwijs 29.10.21           ingestemd 
Instemming met diverse documenten inz. nieuwe statuten 12.11.   ingestemd 
 
Klachten en calamiteiten. 
Dit kalenderjaar heeft het bestuur geen klachten ontvangen met betrekking 
tot het gevoerde beleid en de uitvoering van de herstelopdrachten.  
 
Overleg Toezichthouder   
In de eerste helft van het verslagjaar heeft de toezichthouder gesprekken 
gevoerd met de Uitvoerend bestuurder over een te herzien 
managementstatuut en de mandaatregeling.  
Met de start van het nieuwe schooljaar 2021-2022 zijn wederom vragen 
gesteld over hoe is de kwaliteitszorg nu in control? Hoe draagt het beleid van 
extra inzet van personeel bij aan vermindering van werkdruk en verlaging van 
het ziekteverzuim? Hoe wordt de identiteit en strategische positie van de EBG 
en Crescendo gewaarborgd? Hoe worden de speerpunten uit het aangepaste 
Verbeterplan/ Kwaliteitsplan vertaald naar meerjarig beleid? Verder kwamen 
de wettelijke en statutair verplichte items aan de orde als begroting, 
jaarrekening en Bestuursverslag aan de orde. Deze zijn door het 
Toezichthoudend bestuur vastgesteld. 
 
Toezichtsrol  
Jaarverslaggeving en begroting. De toezichthouder heeft begin 2021 haar 
goedkeuring gegeven aan het Bestuursverslag en de jaarrekening over 2020 
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en de begroting voor 2021 en volgende jaren. Een belangrijk punt van 
bespreking was de financiële buffer van de Vereniging. In het overleg met de 
accountant werd geconstateerd dat de Vereniging financieel gezond is en dat 
invulling c.q. besteding gegeven dient te worden aan het bovenmatig 
vermogen. Vastgesteld kon worden dat de financiële administratie op orde is 
en er geen aanwijzingen voor fraude zijn gevonden. Er dient een voortgang 
gemaakt te worden bij de interne beheersing door risicoanalyse en het 
vastleggen van procedures. Besloten is voor het komende jaar Van Ree 
Accountants de controle over 2021 te laten verzorgen.   
Met de huidige governance-structuur beschikt de Vereniging over een formele 
(organieke) scheiding tussen toezicht en bestuur volgens het ‘one tier’ model 
en voldoet zij aan de eisen van de wet ‘Goed onderwijs, goed bestuur’. Tevens 
onderschrijft zoals eerder gezegd de Vereniging de ‘Code Goed Bestuur in het 
Primair Onderwijs’ van de PO-raad. De bestuurders en toezichthouders zijn 
dan ook aanspreekbaar op de toepassing ervan. Bij de evaluatie dit schooljaar 
van het Toezichthoudend bestuur mede naar aanleiding van het 
inspectierapport bestuurlijk onderzoek werd vastgesteld dat er nog een 
toezichtkader moet worden ontwikkeld. Dat is inmiddels gebeurd in 
combinatie met de oplevering van het Strategisch beleidsplan voor de periode 
2021-2025. 
 
Strategisch beleid 
De afgelopen periode is gesproken over de ontwikkeling van een nieuw 
strategisch beleidsplan voor de periode 2021-2025. Daartoe werd eerst de 
balans opgemaakt over de voorbije periode. Met de Uitvoerend bestuurder is 
verder gesproken over het beoordelingskader vanuit de toezichthouder. 
Hiertoe werden de eerder benoemde aandachtspunten meegegeven: •het 
nieuwe plan moet voorzien in kritische zorgpunten, zoals de kwaliteit van het 
onderwijs, de terugloop van de leerlingenaantallen en de positionering van de 
school in de wijk; •het plan dient aan te sluiten bij actuele interne en externe 
ontwikkelingen; •bij de ontwikkeling van het beleidsplan moeten interne (MR 
en team) en externe belanghebbenden (ouders) een rol vervullen met het oog 
op een breed draagvlak.   
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Vooruitblik naar 2022 
In de verantwoording over 2020 zijn voor 2021 een aantal onderwerpen 
vastgesteld die nog steeds valide zijn : 
- Wat zijn de blijvende consequenties van de Coronacrisis?  
- Hoe ontwikkelen zich de Onderwijsachterstanden, leeropbrengsten, kansen 
voor verdere digitalisering? 
- Hoe wordt het surplus van de reserves op een juiste wijze aangewend t.b.v. 
het onderwijs, het personeel en de leerlingen? 
- Ontwikkelt de school zich voldoende zodat de inspectie voor het Onderwijs 
een positief vervolgonderzoeksrapport kan afgeven?  
- inmiddels is de vacature ten aanzien van een directeur en een ervaren intern 
begeleider vervuld per 1 januari 2022 respectievelijk 1 maart 2022.  
 
Het schooljaar 2021-2022 begon anders dan het vorige. Het was een 
voortzetting van de gewenste cultuuromslag, en de intensieve trainingen 
kwamen ten goede van het onderwijs en de leerlingen.  
Ook het inspectieonderzoek en de herstelopdrachten met als consequentie 
dat op delen verbeteringen zijn geconstateerd door de inspecteur werd 
verheugd ontvangen.  Daarvoor veel dank voor ieders inzet.  
 
De komende tijd komen er zeker weer nieuwe, uitdagingen op ons pad. Zowel 
in werk, als privé. Dit vraagt van ieder betrokkenheid, solidariteit en ‘er voor 
elkaar zijn’. Wij zijn ervan overtuigd dat we op de goede weg zijn ingeslagen. 
 
dhr. C.W. Lindner,  
Voorzitter Toezichthoudend orgaan.  
Vereniging Scholen der Evangelische Broedergemeenten in Amsterdam 
 
 
 


