
     
 
 
 
 
Aan alle ouders, verzorgers van de leerlingen van Crescendo.  
 
Amsterdam, 14 januari 2022 
 
 
Geachte ouders en verzorgers, 
 
Vlak voor de feestdagen heeft het bestuur u geïnformeerd over hoe het nu met de school gaat.  
Ondanks alle coronaproblemen wordt er nu gelukkig weer lesgegeven en heeft onze nieuwe 
directeur dhr. Dwight Wielingen kennisgemaakt met het team.   
 
Zoals u bekend is heeft de onderwijsinspecteur in november onze school bezocht om te zien welke 
resultaten er zijn behaald en hoe het uw kinderen nu vergaat, in en buiten de school.  
Het bestuur heeft inmiddels een inspectieverslag van dit herstelonderzoek ontvangen en is 
gevraagd hierop een reactie te geven. Na afhandeling daarvan zal het team u over het 
herstelonderzoek verder informeren tijdens de ouderbijeenkomsten. 

Het inspectieverslag bevat een aantal afspraken. Een daarvan is de gevraagde aanpassing van de 
tekst in de jaarkalender die behoort bij de schoolgids van Crescendo. Er wordt namelijk niet in 
voldoende mate duidelijk gemaakt dat de ouderbijdrage vrijwillig is volgens de wet primair 
onderwijs. De juiste tekst staat wel op de website van de school onder de tab Ouders. Deze tekst 
luidt als volgt en doen wij u hierbij toekomen : 

“ Het basisonderwijs in Nederland is gratis voor ouders en leerlingen. De overheid betaalt het 
onderwijs zodat alle kinderen van Nederland naar school kunnen. Scholen mogen wel een geldelijke 
bijdrage vragen, maar dat is dan voor iets extra’s en op vrijwillige basis. Daarover leest u meer in 
onze schoolgids. De vrijwilligheid van de ouderbijdragen is belangrijk omdat alle kinderen recht 
hebben op het onderwijs dat zij nodig hebben, los van de financiële situatie van de ouders. De 
ouders in de medezeggenschapsraad moeten instemmen met de hoogte en de doelen waaraan de 
school het geld van de vrijwillige bijdrage besteed. Crescendo kent een continurooster waarbij de 
kinderen tussen de middag, voor de lunchpauze verplicht op school blijven. Er is dan sprake van 
schooltijd en ook hiervoor mag de school geen verplichte bijdrage vragen. Wel mag er een vrijwillige 
bijdrage in die kosten worden gevraagd. Ook dit schooljaar kunt u de vrijwillige ouderbijdrage 
voldoen met de Stadspas. De Stadspas kunt u aanvragen bij de Ouder Kind Teamadviseur (OKT) van 
de school. Voor meer informatie over De Stadspas klik hier. “  https://www.amsterdam.nl/stadspas/ 

Met een vriendelijke groet, 
Het bestuur van de Vereniging scholen der Evangelische Broedergemeente in Amsterdam. 
 
C.W. Lindner, voorzitter   
M. Dalgliesh, uitvoerend bestuurder 
  

https://bit.ly/3fEZAeT


     
 
 
 
To all parents, guardians of the students of Crescendo. 
 
Amsterdam, January 14, 2022 
 
 
Dear Parents and Guardians, 
 
Just before the holidays, the board informed you about how things are going with the school. 
Despite all the corona problems, fortunately, teaching is now taking place again and our new 
director Mr. Dwight Wielingen was introduced to the team. 
 
As you are aware, the Education Inspector visited our school in November to see what results have 
been achieved and how your children are doing now, in and outside the school. 
The board has now received an inspection report of this recovery investigation and has been asked 
to provide a response. After this has been completed, the team will provide you with further 
information about the recovery examination during the parent meetings. 
 
The inspection report contains several agreements. One of these is the requested adjustment of the 
text in the annual calendar that belongs to Crescendo's school guide. This is because it is not 
sufficiently made clear that the parental contribution is voluntary according to the primary 
education law. The correct text can be found on the school's website under the Parents tab. This 
text reads as follows and we hereby forward it to you: 
 
“ Primary education in the Netherlands is free for parents and students. The government pays for 
education so that all children in the Netherlands can go to school. Schools may ask for a financial 
contribution, but that is for something extra and on a voluntary basis. You can read more about this 
in our school guide. The voluntary nature of the parental contributions is important because all 
children have the right to the education they need, regardless of the parents' financial situation. The 
parents in the participation council must agree to the amount and the goals to which the school 
spends the money from the voluntary contribution. Crescendo has a continuous schedule whereby 
the children are obliged to stay at school during the lunch break. This means school time and the 
school is not allowed to charge a compulsory contribution for this either. However, a voluntary 
contribution to these costs may be requested. This school year you can also pay the voluntary 
parental contribution with the Stadspas. You can request the Stadspas from the Parent Child Team 
Advisor (OKT) of the school. For more information about De Stadspas click here.“ 
https://www.amsterdam.nl/stadspas/ 
 
Yours sincerely, 
The board of the Association of schools of the Moravian Church in Amsterdam. 
 
C.W. Lindner, chairman 
M. Dalgliesh, Executive Director 
 


