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Voorwoord

Het bestuur legt over 2019 aan de interne en externe belanghebbenden de inhoudelijke
verantwoording af over het gevoerde beleid in het afgelopen kalenderjaar.
Onze kinderen en hun ouders, maar ook onze medewerkers, leven in een steeds complexer
wordende en veranderende onderwijsomgeving.
Wijzigingen in het personeelsbestand en de meerdere
subsidiemogelijkheden voerden het afgelopen jaar de
boventoon en vroegen veel van onze school en teamleden.
-X»i«IN
De open relatie met de huidige samenleving, een goede
lit
relatie met ouders onderhouden, weten wat ieder kind
nodig heeft en oog hebben voor de leefwereld van onze
kinderen verschilt wezenlijk van die van onze eigen jeugd.
Dat dit velen van ons bezig houdt, is duidelijk. Naast de
'gewone' vakken borrelt en bruist daarom van alles op van
ontdekkend leren en talentontwikkeling. Gebleken is dat vele leerlingen meer zorg nodig
hebben dan gedacht. Ook hebben we geconstateerd dat teamleden elkaar moelijker kunnen
stimuleren en inspireren. Toekomstgericht onderwijs geven kost veel energie en vraagt extra
inzet van ons hele team.

Verder wordt toegelicht hoe de structuur is van de organisatie en geeft het bestuur de
belangrijkste activiteiten aan, alsmede de financiële stand van zaken op de balansdatum.
Om u een oordeel te vormen over die financiële positie zijn verschillende kengetallen als
liquiditeit en solvabiliteit van belang. Voorts bevat het jaarverslag de belangrijkste financiële
overzichten, enkele analyses op hoofdlijnen, de begrotingscijfers en de cijfers over
verschillende jaren. Geconstateerd is dat er meer dan voorheen, de materiele uitgaven zijn
toegenomen maar dat de resultaten uitblijven. En is er een financiële voorziening getroffen
voor langdurig ziek personeel.
Ook het afgelopen jaar stond nog steeds in het teken van de werkdruk en de
salarisaanpassingen. En niet te vergeten de verdere invoering van de AVG. De privacy is en
blijft een belangrijk onderwerp van gesprek de komende tijd. Ook de keuze van een andere
iet provider heeft de nodige aandacht gehad. Evenals voorgaand jaar was de komst van
nieuwe collega's die de plaats van de langdurig zieke en gaande collega's innamen vaak
onderwerp van gesprek. Het afnemen van het aantal leerlingen stemt ons ongerust, de
bestaansreden van onze schoolvereniging. Ook dit jaar weer zorgden verhuizingen van
gezinnen en het verlaten van grote groepen acht dit voor een 'aderlating' van de school.
De ontwikkeling van vele zorgleerlingen en daarbij de noodzakelijke personele investeringen
daarin, in het kader van Passend onderwijs hebben het afgelopen jaar een zware wissel
getrokken op het functioneren van de school als geheel. Externe deskundigheid is en wordt
nog steeds ingezet. Ook het komende jaar. Het bevoegd gezag levert voor l juli 2020 een
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jaarverslaggeving over 2019 in bij de dienst DUO van het Ministerie van OCW, dit wederom
met een goedkeurende verklaring van de accountant.
Dhr. Glenn Lashley, Directeur-bestuurder
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2.

Jaarverslag

2.1 jaarverslaggeving
De jaarverslaggeving op papier voor u en

digitaal t.b.v. het Cfi bestaat uit de
jaarrekening en een bestuursverslag. Door
het bestuur wordt verslag gedaan over de
resultaten van haar beleidsvoornemens

die financieel vertaald zijn in de begroting.
Hiermee legt het bestuur tevens
verantwoording af over de jaarrekening.
2.1.1. Verantwoordingsdocument
Alleen het financiële beleid en de jaarrekening
dienen als verantwoordingsdocument door
het bestuur naar het CFI verzonden te

worden, maar is tevens van belang voor
ouders, personeel en andere direct
betrokkenen. De jaarrekening geeft inzicht in
de financiële stand van zaken aan het einde

van het verslagjaar. Daarnaast bevat het
bestuursverslag een verslag van de Raad van
Toezicht en de verantwoording van het
gevoerde (financiële) beleid. De kengetallen,
aangevuld met cijfers uit voorgaand jaar en de
toelichting ondersteunen het bestuur in de
presentatie van de financiële positie.
2.1.2. Beheers- en beleidsdocument

Een begroting heeft de functie de exploitatie
het komende jaar beheersbaar te maken en te
houden. Dit jaarverslag weerspiegelt daarbij
de uiteindelijke werkelijkheid. Wanneer er
relevante verschillen zijn, worden deze
uiteraard toegelicht en geven inzicht over de

omstandigheden, de bedrijfsvoering en de
effecten daarvan. Bijvoorbeeld of een
ombuigingsmaatregel of extra investeringen
het gewenste resultaat hebben gehad.
2.1.3. Informatiedocument

Hier wordt door het bestuur inzicht gegeven
over het reilen en zeilen van de instelling. En
niet alleen over de financiële positie, maar
ook over het investeringsbeleid, het
onderwijskundig beleid, organisatorische
ontwikkelingen, de kosten van de
bedrijfsvoering, de beleggingen, de relaties
met andere rechtspersonen als het Passend
Onderwijs, etc... Dat is van belang voor alle
interne betrokkenen, maar uiteraard ook voor
alle externe relaties. Verder wordt u

geïnformeerd over de verwachte gang van
zaken waarbij aandacht wordt besteed aan de
investeringen en de financiering daarvan, de
personeelsbezetting. Door de transparante
verantwoording kan men zich een oordeel
vormen over o.a. de vermogenspositie.
2.1.4. Vergelijkingsdocument
Vergelijkende cijfers vergroten de
informatiewaarde van een jaarverslag ten
behoeve van bijvoorbeeld de interne
bedrijfsvoering. Gaat het nu beter met ons
dan in voorgaand jaar? Dit in vergelijk met
andere onderwijsinstellingen? Hoe staan we
er landelijk gemiddelde voor? In dit proces
van benchmarking wil het bestuur zich in
vergelijkende zin manifesteren.
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- en zorgt voor een goede bedrijfsvoering
gericht op het realiseren van de
geformuleerde doelen.
Per 1 januari 2013 is de Wet normering
bezoldiging topfunctionarissen publieke en
semipublieke sector (WNT) in werking
getreden. Voor de Vereniging is geen
afwijkende bezoldiging van toepassing voor

2.2 Code goed bestuur
De code is uitdrukkelijk niet alléén
bedoeld voor bestuurders, managers en
toezichthouder, maar ook voor
belanghebbenden binnen en buiten de
aangesloten school. Zoals ouders,
personeel, bestuurders of collega's van de
brede scholen. Code goed bestuur is er
duidelijk voor waar wet- en regelgeving
niet aanwezig is.

het verslagjaar 2019.

tuur

t

ï i. (

Het bestuur heeft eerder een code met

^

-»

elkaar afgesproken die op de organisatie
van de Vereniging als geheel is
toegesneden en nog steeds van
toepassing is. Daarbij geldt onder meer
dat het bestuur haar legitimering vindt in
de instandhouding van Crescendo als
regionale basisschool in Amsterdam
Zuidoost, waarbij het bestuurlijk handelen
transparant en 'actief openbaar' is. Dat wil
zeggen dat relevante informatie en
gegevens van belang uit eigen beweging
worden verstrekt aan belanghebbenden.
De bestuurder en toezichthouders
handelen zó dat er geen vermenging is
tussen schoolbelangen en eigen zakelijke
en/of persoonlijke belangen, en dat iedere
schijn daartoe wordt vermeden.
- Het handelen van hen wordt gekenmerkt
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Op l maart 2012 zijn wijzigingen in juridische
opzicht en de organisatiestructuur bij de EBG
ingevoerd. Hierin is vastgelegd dat er een
scheiding van bestuur en intern toezicht moet
zijn. Gegeven het feit dat de organisatie een
verenigingsstructuur kent, is er een
functionele scheiding aangebracht waarbij de
schooldirecteur de functie van directeurbestuurder heeft gekregen.

Het Verenigingsbestuur bestaat sindsdien
statutair uit vier personen, waarvan één
persoon de directeur-bestuurder het
dagelijks bestuur vormt en de overige
leden het algemeen bestuur vormen. De
Raad van Toezicht (RvT) heeft haar verslag
en samenstelling toegevoegd aan dit
bestuursverslag. De Raad heeft ook dit
jaar een intensief vergaderjaar gehad.
Het algemeen bestuur is belast met het
toezicht op de uitvoering van de taken en
de uitoefening van de bevoegdheden door

door betrouwbaarheid zodat kan worden

gerekend op gedane toezeggingen en
gewekte verwachtingen.
Zij handelen zo dat alle
belanghebbenden met respect warden
bejegend en hun belangen correct worden
afgewogen.

de directeur-bestuurder en staat deze met
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raad en advies terzijde. De directeurbestuurder is belast met het besturen van

basisschool Crescendo, behoudens de
beperkingen volgens haar statuten.

de Vereniging EBG met betrekking tot de
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2.2.1 Organogram EBG (31/12/2019)

de Vereniging Scholen der Evangelische Broedergemeente in Amsterdam
JE.

•£G£^;:»^'..

bestimr van de basisschool Crescendo I

n

Raad van Toezicht

directeur-bestuurder dhr. G. Lashley
:*vê!f'^5.;tfcaÜi-&A! 'St-tSiï^SÊt^Ï

directeur mw. Gl. Acton

Medezeggenschapsraad
! basisschool Crescendo

8E

s

Team,

secretariaat /
administratie

coördinatie en
interne

begeleiding

Basisschool

Crescendo

ADRES
Basisschool Crescendo

Kortvoort 61 c 1104 NA Amsterdam Zuidoost

Tel.: 020-695 7178 Mail: info@crescendoschool.nl
Directie: Glenda Acton, Dir. en Mala Bindraban, adj. dir.
Administratie: Carmen Martin en Izairra Pina
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3. Bestuursverslag

3.1 Algemene bestuursgegevens.
Juridische structuur en organisatiestructuur in
het verslagjaar op 31 december 2019

Het bestuur presenteert zich naar buiten
onderde naam:

Vereniging Scholen der Evangelische
Broedergemeente in Amsterdam,
afgekort EBG, ook wel VSEB en is statutair
opgericht op 14 juni 1905, gevestigd te
Amsterdam

De EBG is ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder verenigingsnummer
40537537 en heeft het Cfi

is vastgelegd dat er een functionele of
organieke scheiding van bestuur en intern
toezicht op het bestuur moet zijn. Gegeven
het feit dat de organisatie een verenigingsstructuur kent is een functionele scheiding
aangebracht waarbij de schooldirecteur de
functie van directeur-bestuurder heeft

gekregen.
Het bevoegd gezag heeft in het verslagjaar
2019 de basisschool Crescendo (24ZK) onder
haar hoede, Kortvoort 61c, 1104 NA
Amsterdam Zuidoost, met als directeur-

bestuurder dhr. Glenn Lashley en als directeur

instellingsnummer: 40189

mw. Glenda Acton.

Het bestuur heeft als correspondentieadres:
De Raad van Toezicht bestaat uit de leden:
dhr. C.W. Lindner als voorzitter mw. LA. Pont

Naam : bestuur EBG
Adres : Kortvoort 61 c
1104 NA Amsterdam Zuidoost

en mw. H.J. Noordwijk

tel. : 020-69 57 178
De ouderraad bestaat uit de leden: de dames

E-mail : info@crescendoschool.nl
Website: httD://www.crescendo-school.nl

Blankendaal, Goudmijn, Rotsburg, Esajas en
dhr. Goodett.

Het secretariaat van de Vereniging EBG is

gevestigd op het adres: Kortvoort 61c 1104 NA
Amsterdam Zuidoost.

Op 31 december van het verslagjaar 2019
waren statutair de na volgende bestuursleden
van de Vereniging Scholen der Evangelische
Broedergemeente in Amsterdam (Zuidoost):

De medezeggenschapsraad kent de volgende
leden: namens het personeel hebben zitting
de dames Denise Dixon en Rinette Rotsburg
en dhr. Ghislain Levant (secretaris). Namens
de ouders hebben zitting dhr. Roy Tilborg
(voorz.) en de dames Euredice Esajas
en Fatima Idrissi

dhr. ds. C.W. Lindner is voorzitter van de

Vereniging EBG. De overige bestuursleden zijn
mw. LA. Pont en mw. H.J. Noordwijk

Het Samenwerkingsverband Passend
onderwijs Amsterdam - Diemen is de enige
Verbonden partij van de Vereniging scholen

Op l maart 2012 zijn wijzigingen in de
juridische en interne organisatiestructuur bij
de Vereniging ingevoerd. Dit als gevolg van de
Wet "Goed onderwijs. Goed Bestuur", waarin

der EBG. De aard van de verbondenheid is

Samenwerkingsverband.
De EBG is VvE partner van de VvE Kortvoort.
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3.2

Kernactiviteiten en organisatiedoelen

3.2.1. Taakopvatting.
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 en die van de directie van de

school. Volgens de agenda van een planning
en controle cyclus wordt gedurende het
schooljaar de geëigende beleidstukken als
begroting, formatie, jaarrekening, jaarverslag,
schoolbeleid en andere school bestuurlijke
zaken daarin aan de orde gesteld. Hierbij is de
Medezeggenschapsraad in het kader van het
geven van advies en waar nodig instemming,
de eerste formele gesprekspartner.
3.2.2. Visie.

multiculturele karakter van de samenleving en
de multiculturele samenstelling van de school.
We willen de inzet, kennis en bekwaamheden
van de leerkrachten afstemmen op de
inhoudelijke en organisatorische doelen van
de school. Dit alles binnen de financiële kaders

die de overheid aan de school oplegt,
aangevuld met de wensen van ons bestuur.

3.2.3. Missie.
Het bevorderen van een respectvolle en
kritische levenswijze bij kinderen in de leeftijd
van 4 tot 12 jaar. Het accent ligt hierbij met
name op het verantwoordelijk zijn voor je
handelen en het bevorderen van een zo groot
mogelijke zelfstandigheid en zelfredzaamheid.
Het kind en met name het vertrouwen in zijn
of haar ontwikkelingsmogelijkheden staan
centraal.

Het team van de basisschool Crescendo geeft
onderwijs dat de kinderen prikkelt en
stimuleert, dat de zelfstandigheid bevordert,
dat aansluit bij de belevingswereld van de
kinderen en differentieert in zowel
leerstofaanbod als werkvormen. Het team wil

hierbij een lerend team zijn en vanuit een
professionele houding openstaan voor
feedback. De volgende doelen staan ons op
onderwijskundig terrein voor ogen:
Crescendo heeft zich ten doel gesteld het
onderwijs zo in te richten dat er sprake is van
een ononderbroken ontwikkeling en het
dekkend is voor de kerndoelen;

Crescendo wil voor alle leerlingen realiseren
dat zij aan het eind van de onderwijsloopbaan
in groep 8 de eindtermen, vastgelegd in

3.2.4. Beleidsvoornemens.

In het verslagjaar 2018 zijn bestuurlijke
voornemens aan de orde geweest voor 2019
en 2020 met een financiële vertaling van
beperkte omvang waar het de aanschaf van
reguliere leermiddelen en aanvulling op
leermethoden betreft. Op personeelsgebied
zijn er uitgaven geweest betreffende het
voorbereiden en invullen van de vacatures

voor personeel ter vervanging van
medewerkers die o.a. met vervroegd
pensioen zijn gegaan.
Voor de komende jaren zijn de
beleidsvoornemens voorzien van een

en rekenen en wil daarmee het

aanzienlijke investering in de kwaliteit van
het personeel, dit ten laste van de
algemene reserve. Te meer omdat de
ingezette lijn van
deskundigheidsbevordering onder leiding
van Dyade en met ondersteuning van het

onderwijsaanbod recht doen aan het

ABC ook in 2019 en 2020 meer dan de

kerndoelen, beheersen;

Crescendo heeft voortbordurend op
voorgaande jaren ook in 2019 prioriteiten
gelegd bij de basisvaardigheden als taal, lezen
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nodige tijdsinvestering en
deskundigheidsbevordering vereist. Uit de
in het najaar gehouden toetsen bij alle
leerlingen van de groepen 4 t/m 8 is
gebleken dat, zoals eerder aangegeven er
veel zijinstromers met zorg op de school
zijn aangenomen. Dit heeft niet alleen
gevolgen voor de werkdruk maar ook voor
het op niveau kunnen houden van de
kwaliteiten en competenties van het
personeel. Daar wordt nu dan ook op
geïnvesteerd. In 2020 wordt het
personeelsbeleid dan ook op genoemde
punten aangepast.

De verdere invulling van de functiemix is
dit schooljaar stopgezet door invoering
van de nieuwe CAO PO 2019-2020

waarmee naast opwaardering van het
salaris ook een herwaardering van het
beroep van leraar aan de orde was.
Passend onderwijs heeft in 2019 de
nodige inspanning heeft gekost. De niet
bestede arrangementsgelden uit 2017 en
2018 zijn door Crescendo in 2019 en 2020
besteed. Het Projectenbureau heeft in
opdracht van alle schoolbesturen in
Zuidoost hierin de regiefunctie.
Eerder zijn de Vakgroepen ingericht en
geborgd, evenals de
ondersteuningsprofielen. In 2018/2019
heeft borging in de organisatie plaats

3.3. Toelatingsbeleid
3.3.1. Leerlingen
Basisschool Crescendo is een Christelijke
basisschool van de Evangelische Broedergemeente en staat van begin af aan in
Amsterdam Zuidoost. De school is opgericht
op 5 september 1993. Er zitten nu over het
gehele jaar genomen gemiddeld zo'n 345
leerlingen op onze school, verdeeld over
zeventien groepen, inclusief de
Interventieklas. De leerlingensamenstelling is
een afspiegeling van haar doelgroep. In de 4
onderbouwgroepen l en 2 zitten maximaal 24
kinderen en in de bovenbouw (groep 3 t/m 8)
28 tot 30. Zoals bekend heeft de afgelopen
jaren tot aan het schooljaar 2016/2017 er een
geringe groei plaats gevonden. Voor het
schooljaar 2017/2018 werd de school voor
336 leerlingen en voor 2018/2019 voor 352
leerlingen bekostigd. Op grond van het
schoolgewicht vindt extra bekostiging plaats.
De school bood evenals vorig schooljaar
onderdak aan een gesubsidieerde
Interventieklas (schakelklas) voor 15
zorgleerlingen. Hierdoor zijn dit jaar wederom
normatief 17 lokalen van de 17 beschikbare
leslokalen bezet. In de prognose werd
vooralsnog rekening gehouden met een lichte
groei van het aantal leerlingen. Deze
verwachte groei wordt tot nog toe niet
verwezenlijkt. In 2019 zijn evenals voorgaand
jaren geen leerlingen geschorst als
veiligheidsmaatregel.

gevonden.
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2021/22

2022/23

201S

2019

2020

2021

161
208
SM
36
102
Ill

116
203
349

134
166
300

134

138
1050,70

933,00

933,00

totaal + 3 %

380

359

genormeerd aantal groepen (G=A+B+C+D)^

17
2070

14
1755

Crescendo
4-7 jaar
vanaf 8 jaar
totaal
waarvan gewichten leerling;
waaraan gewichtenleeriing:
Schooigewjcht

2024/ÏS

20Z3/K
2022

2023

134

134
166

166

300

300

933,00

933,00

933,00

309

309

309

309

12
1505

13

12

12

1505

1505

1505

166

ia

School ligt in imputsgebied
Aantal gewichtenieerlingen (0,3 en 1,2)

Achterstand ss co re ^

genormeerd bruto grondoppervlak (A) ^

Gegevens voor bepaling materiële instandhouding (o.b.v. kalenderjaar) in verband met overgangsregeling OAB

genormeerd3ant3tgroepen(G=A+B+C} ^ 15 14 12
fienormeerd bruto grondoppervlak (A) ^ I860 17S5 1505

Wij verwachten van de ouders dat zij volledig
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. Zoals gezegd waakt de school

3.3.2. Personeel

We hebben per 31 december 2019 een team
van totaal 40 personeelsleden (in vast en
tijdelijk dienstverband) , fulltime en parttime
aan groeps- en taakleerkrachten. Waarvan 13
leden (10 vast en 3 tijdelijk) ondersteunend als
onderwijs- en klassenassistenten,
administratief medewerksters en een

conciërge. Het afgelopen jaar bestond de
Leeftij dscategorie

Ma

Vrouw

over een evenwichtige opbouw van de
verschillende groepen en zal dependance
vorming trachten te voorkomen, en in principe
niet doorgroeien naar meer dan achttien
groepen.

directie uit de parttime directeur-bestuurder
en de directeur. Zoals gezegd verwachten wij
niet alleen van de ouders maar ook van onze

leerkrachten en overig personeel en
vrijwilligers dat zij volledig instemmen en
overeenkomstig handelen met de grondslag
en de doelstelling van de school. In de
kennismaking- en sollicitatiegesprekken komt
dit punt uiteraard aan de orde.
Totaal

15 tot 25 jaar

I

o

25 tot 35 jaar

2

o
o

35 tot 45 Jaar

2
5
10

45 tot 55 jaar

9

55 tot 65 jaar

14

3

4

I

5

35

5

40

65-1-jaar
Totaal

17

1993;
Personselsteden
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Peildatum dec. 2019
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3.4

Personeelsbeleid
is besteed. Ook het komende jaar zal dat het
geval zijn.

3.4.1. Algemeen.

Voor de school is een handleiding Integraal
Personeels- beleidsplan vastgesteld dat op dit
moment wordt aangepast. Dit jaar zijn slechts
enkele functioneringsgesprekken gevoerd.
Aan de binnen de wet BIO (Beroepen In het
Onderwijs) gestelde eisen wordt gehoor
gegeven. Sinds l augustus 2017 gelden
nieuwe wettelijke bekwaamheidseisen in het
onderwijs die zijn vastgelegd in het Besluit
bekwaamheidseisen onderwijspersoneel. De
bekwaamheidseisen dienen als ijkpunten voor
opleiding en bekwaamheidsonderhoud van
leraren waaraan dit jaar nadrukkelijk aandacht
3.4.2. Het ziekteverzuim
Het ziekteverzuim onder de werknemers

wordt ondermeer per kwartaal in de
managementrapportage gepubliceerd.
Bijgaand de verzuimcijfers per 2 maand over
2019.
Periodiek wordt met de Arbodienst

Perspectief gesproken over het ziekteverzuim
in relatie tot ziekteverzuimbeleid. Uit de door

de Dyade opgestelde verzuimanalyse over het
afgelopen kalenderjaar 2019 blijkt dat het
verzuim bij Crescendo in vergelijking tot
voorgaande periode 2018 is gedaald. Het doel

Om de doelstelling van het onderwijs te
kunnen realiseren is het noodzakelijk dat de
leerkrachten over vaardigheden beschikken.
Op grond van de onderwijskundige visie
warden verschillende vaardigheden onderscheiden waarop het personeelsbeleid zich
richt. Met de Onderwijsbegeleidingsdienst
ABC zijn doorlopende afspraken gemaakt met
betrekking tot de begeleiding en ontwikkeling
van de leerkrachten, zowel op individueel als
op systeemniveau.

van het ziekteverzuimbeleid is om

arbeidsongeschiktheid en beroepsziekte te
voorkomen, ziekteverzuim te beperken en
de wetgeving na te leven. Geprotocolleerd
beleid t.a.v. preventie, meldingen, herstel,
registratie en administratie zijn daarbij
bepalend.
Vanaf 2017 hanteert het Vervangingsfonds
als premiegrondslag het brutosalaris per
maand volgens bijlage Al tot en met A4
van de cao PO. Het vervangingsfonds (Vf)

'&
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gezag maakt de verschuldigde premie

berekent nu maandelijks de premie op
basis van de gegevens die het bevoegd
gezag heeft aangeleverd. Het bevoegd

automatisch over naar het Vf. Idem voor

het Participatiefonds.

24ZK - Crescendo basisschool
Aantal mw. VP
2018 2019 2U18
Totaal

39

40

5,51

2019
9.92

24ZK • Crescendo basisschool
Verzuimpercentage

2019.01 Ml»-02 2019-03 2019.04 2019.05 2019-IX 2019-07 M19-08 2U19-09 2019-10 2019-11 Ml»-12
Totaal

VP

IB.79 10,11 10,29 10J7 9flS 8^4 iffJ 3^4 6,24 Wfl 17.58 17^»
SftS 5^8 tftl 7^ï 7^» 7^5 7,»! »,l9 8^0 g^t 9,U 9,92

WP

40189 - Vereniging Scholen der Evangelische Broedergemeenten in Amsterdam : 24ZK - Crescendo basisschool
Verzuim- en voortschrijdend verzuim percentage
VP
WP

20-1
'5-1

10-1

5-1
02019-02

2019-04

2019-06

2019-06

2019-10

2019.12

Eens per vier jaar dient wettelijk de RisicoInventarisatie en Evaluatie uitgevoerd.
Daar is dit jaar geen uitvoering

3.4.3. Veiligheid en Arboomstandigheden.

Vanuit onze visie dat de school een veilige
leeromgeving dient te zijn voor leerlingen
en personeel, zijn de volgende
maatregelen getroffen: op de school is
een sociaal veilig-heidsplan aanwezig. Het
komende jaar zal dat geactualiseerd
worden. Dit plan is op te vragen bij de

aangegeven.

Naar aanleiding van dit onderzoek wordt
dan het plan van aanpak in zijn geheel
herzien. Tevens wordt er minimaal l keer

directie.

per jaar op de Bredeschool Kortvoort een
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ontruimingsoefening gehouden voor het
geval er brand of een andere calamiteit
uitbreekt. Dit geschiedt onder
gekwalificeerd toezicht, op elke van de
drie scholen zijn gediplomeerde BHV'ers
aanwezig. In het afgelopen jaar hebben 6
3.4.4. BAPO / Duurzame
Inzetbaarheid

De school kent in 2019 3 BAPOgerechtigden. In de lumpsumfinanciering

van het OCW is 2% (€37.000,-)
opgenomen ten behoeve van die oude
BAPO rechten.

De gemiddelde leeftijd voor 2019-2020 is
46,41 jaar, landelijke is geraamd 39,91
jaar. De gemiddelde personeelslast (gpl)
door OCW bekostigd, is voor 2019-2020 €
69.609,De EBG heeft een gpl van € 54.000,- voor
leerkrachten. Ergo er wordt 5% meer
vergoed in de lumpsum personele
bekostiging OP. Jaren achtereen kwam
Crescendo tekort vanwege de maximale
inschaling en de hoge leeftijd, derhalve een
hogere gpl.
Per 1 oktober 2014 is er een nieuwe

seniorenregeling en een overgangsregeling
voor de huidige BAPO-gebruikers ingevoerd.
Daarmee wordt voldaan aan de eis van het
kabinet alleen in het onderwijs te investeren
als de arbeidsvoorwaarden worden

gemoderniseerd (lees: de BAPO afgeschaft).
Tegelijkertijd wordt ook voldaan aan de wens
van de onderwijsbonden, om het oudere
personeel dat nu gebruik maakt van de
regeling, niet tussen wal en schip te laten

hun

BHV'ers van Crescendo

(herhaling)certificaat behaald.

kunnen extra gewerkte uren gecompenseerd
worden in vrije tijd. Het komt er dus op neer
dat alle jaarlijks terugkerende
werkzaamheden verdeeld zullen moeten
warden over meer dan alleen de
schoolweken. Met andere woorden, de

leerkrachten zullen meerweken op school zijn
dan de 40 schoolweken van de leerlingen,
namelijk 1659/40 = 41,5 weken. En dat alles
samen, werkt wekelijks werkdruk verlagend.
De jaarlijkse opdracht is de inzetbaarheid,
werkdagen, lesgevende taken en de overige
werkzaamheden al reeds vóór de
zomervakantie in afstemming met het
personeel vast te stellen. Daar is het in 2018
en 2019 niet van gekomen.
Personeelsleden hebben recht gekregen op 2
uren per werkweek te besteden aan
vakbekwaamheid, professionalisering etc..
Als aanvulling daarop is de nieuwe duurzame
inzetbaarheidsregeling tot stand gekomen.
Duurzame inzetbaarheid is 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 leerkrachten

vallen.

van 57 jaar en ouder 170 uur. Invulling
daarvan dient jaarlijks te worden vastgelegd.

De normjaartaak blijft 1659 uur. Er mag echter
maar 40 uur per week gewerkt warden.
'Overwerken' (boven de 40 uur) is niet meer
van deze tijd. Slechts in uitzonderingssituaties

De CAO-PO geeft de werknemers van 57 jaar
en ouder de mogelijkheid om op jaarbasis
maximaal 170 klokuren (parttimers naar ratio)
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te sparen. Om deze uren te kunnen sparen
moet de werknemer voorafgaand aan het
komend schooljaar een plan indienen, waarin
is aangegeven hoe deze verlofuren de

komende vijf jaren zullen worden ingezet.
Door het personeel is van het indienen van
plannen, geen gebruik gemaakt.
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3.4.5. Scholing en deskundigheidsbevordering

subsidiestromen in de meest brede zin nu

Alle medewerkers worden tot scholing
gestimuleerd, gekoppeld aan de
kernactiviteiten en organisatiedoelen. In
het belang daarvan is het uitgangspunt dat
lesuitval ten gevolge van scholing zoveel
mogelijk vermeden dient te worden.
Scholingswensen worden in overleg
gehonoreerd. Het bestuur heeft zich mede
tot doel gesteld dat iedere medewerker
minimaal eenmaal per twee jaar scholing in
het kader van deskundigheidsbevordering
volgt.
In het verslagjaar is in samenwerking met
de andere basisscholen in Amsterdam

Zuidoost verder invulling gegeven aan het
vasthouden van resultaten op rekenen en
taalgebied die zijn geboekt. Aan projecten
namen ook de directies en de besturen van
alle basisscholen in Amsterdam Zuidoost
deel.

De gemeenteraadsverkiezing heeft
gekozen voor centraal bestuur. Dit
betekent o.a. het dat de gemeentelijke

199

bepaald worden door het
gemeentebestuur van de 'centrale stad'
Amsterdam. In afgelopen periode heeft de
gemeente Amsterdam de subsidieregeling
Onderwijs en Welzijn herzien en kunnen
schoolbesturen voor haar scholen voortaan

via de VloA (Verordening lokaal
onderwijsbeleid Amsterdam) subsidies als
projectsubsidies aanvragen. Hiervan heeft
de Vereniging Scholen der Evangelische
Broedergemeente gebruik gemaakt door
aanvragen in te dienen voor de
Interventieklas (voorheen Schakelklas),
extra vakonderwijs gymnastiek,
aanvullende loonkosten conciërge,
Bevordering burgerschap Leerlab (extra
naschoolse ondersteuning leerlingen) en
Ouderparticipatie. Deze zijn voor het
schooljaar 2018/2019 toegekend waarover
na afloop van het schooljaar
verantwoording plaatsvindt. Tevens is er
gebruik gemaakt van een éénmalig subsidie
in het kader van StadsscholenOZO.
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Het bestuur onderscheidt zelf ook

studiefaciliteiten in opgedragen scholing
(in het algemeen en i.v.m. het behoud van
de werkgelegenheid) en op verzoek van de
medewerker voor scholing die, naar het
oordeel van de werkgever, mede in het
belang van de werkgever is. Een en ander
is in een scholingsdocument vastgelegd.
Daarnaast wordt samen met Dyade

invulling gegeven aan het project "werken
met Kwaliteitskaarten". In 2019 stond de
professionalisering op een laag pitje. De IB
taken moesten halverwege het jaar door
derden opgepakt worden. Mede doordat
de kwaliteit van het onderwijs snel
achteruitging.
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3.4.7. Verantwoording Prestatiebox
3.4.6. Professionalisering

middelen

Aansluitend op vorig jaar heeft de school ook
dit jaar meegedaan aan het
professionaliseringsprogramma van het
Passend onderwijs Zuidoost. In het
programma is aansluiting gezocht op de
vaardigheden die de invoering van Passend
onderwijs van het team vraagt. De
onderwerpen uit het programma gaven
gedurende het gehele jaar de gelegenheid er
dieper op in te kunnen gaan. Onderwerpen
waren in aansluiting op het voorgaande
schooljaar onder andere Kindgesprekken,
Onderwijs voor (hoog)begaafden, dyslexie/
dyscalculie. Coöperatief leren, Digiborden en
Bewegingsonderwijs.

In het kader van de landelijk destijds
gemaakte afspraken tussen de besturenorganisaties en het Ministerie van OCW
ontvangt Crescendo zogeheten
prestatiebox middelen. Deze bedragen
voor het schooljaar 2019 € 70.797,-. (in

2018 € 72.497,-.) In 2019 is hiervan het
merendeel gebruikt voor onder andere
opbrengstgericht werken en professionalisering leerkrachten in brede zin en ten
behoeve van cultuureducatie en kunnen

worden gezien als besteding van het
lumpsumbedrag, zonder specifieke verantwoordingsverplichting zoals voorheen.
Door het gebruik van ICT in het

?
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enerzijds dagelijks op de Bredeschool

onderwijs, goed ingepast in de
onderwijskundige visie en uitvoering
daarvan, zijn leerlingen meer
gemotiveerd, presteren ze beter en leren

activiteiten van de Bredeschool Kortvoort

waarvoor in coöperatie met de gemeente
extra middelen worden ingezet. In
personele sfeer gemiddeld 2 uur per week
ad. € 4.500,- naast een gelijke bestuurlijke
bijdrage in de gezamenlijke coördinatie,
verzorgd door het projectenbureau
Primair Onderwijs Zuidoost. En in

ze sneller. Dat weten we ondermeer uit

eigen onderzoek. Ook weten we dat ICT de
leraar tijd kan besparen en dat leraren en
de school de prestaties van leerlingen
beter kunnen volgen en hun onderwijs
aanpassen aan de vorderingen die

materiele sfeer door verbruiks- en
f
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leerlingen maken. Dit alles geldt uiteraard
alleen wanneer goed ontwikkeld
lesmateriaal beschikbaar is, dat gericht
wordt ingezet en gedoseerd gebruikt.
Daartoe heeft Crescendo eigentijdse
apparatuur, te weten Touchscreen
borden, de leerkrachten beschikken over
een touch-screenlaptop en krijgen de
leerlingen nu steeds meer les met behulp
van tablets. Daarnaast is de gehele school
van Wifi voorzien en is eind 2018 de

school aangesloten op een eigen
glasvezelkabel.

- Onderwijs is meer dan taal en rekenen.
De school draagt ook zorg om de brede
ontwikkeling van leerlingen op cognitief,
sociaal- emotioneel, cultureel en
motorisch gebied optimaal te kunnen
ontplooien.
Crescendo is dus de plek waar kinderen
zich samen kunnen ontwikkelen en

gebruik maken van hun individuele
talenten. Daar leren ze ook respectvol
omgaan met elkaar en met de omgeving.
Die brede ontwikkelingen richten zich

199

^

"s

gebruiksmateriaal te ontwikkelen en het
beschikbaar stellen van de gemeenschappelijke ruimten.
Daarnaast wordt al jaren in samenwerking
met de Rabobank gebruik gemaakt van
plaatselijk (in Amsterdam en omgeving)
aangeboden culturele activiteiten. Deze
activiteiten maken ook onderdeel uit van

de lesprogramma's. Zie verder paragraaf
3.7.1. Voor de komende mag de school
zich gelukkig prijzen dat samenwerking
wordt gecontinueerd.
In het kader van opbrengstgericht
werken is daarbij niet alleen aandacht
voor onderwijsresultaten, zoals de
opbrengsten op taal en rekenen, maar ook
voor de opbrengsten van de brede
onderwijskwaliteit en ontwikkeling.
Ouders zijn als gevolg van de
ouderparticipatie ook meer
geïnteresseerd in het pedagogisch klimaat,
in de sociale veiligheid, in de wijze waarop
de school omgaat met sociale media,
enzovoort. Dit alles samen maakt ook

onderdeel uit van opbrengstgericht
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werken.

Als het gaat om het tonen van concrete
opbrengstresultaten zijn daar de Citooverzichten een voorbeeld van. Deze zijn

in vergelijk met voorgaand jaar minder,
namelijk 527. Landelijk is de score iets
verhoogd, van 534,6 naar 535,2 ten
opzichte van voorgaand jaar

vermogen van de VvE Kortvoort is met
3.5. Huisvesting

Jaarlijks wordt het betreffende gedeelte
van het "Meerjaren-onderhoudsplan
Bredeschool Kortvoort" geactualiseerd en
in de begroting van dat kalenderjaar
opgenomen. In het kader van het
gemeentelijk programma voor-zieningen
onderwijshuisvesting zijn in 2019 door het
bestuur van de Vereniging van Eigenaars
Bredeschool Kortvoort geen aanvragen
ingediend. Het bestuur zal bij toename
van het aantal leerlingen alleen
uitbreiding van lokalen aanvragen indien
dat binnen de bestaande huisvesting van

€170.000,- voldoende om de komende
jaren aan de hand van het MJO
noodzakelijk onderhoud te kunnen plegen.

3.6. Onderwijskundig beleid
Uitgangspunt bij de realisatie van het
onderwijskundig beleid is de missie en
visie zoals die door het bestuur en de

directie is vastgelegd in hun schoolplan
voor de komende vier jaren en de daaruit
voortvloeiende beleidsvoornemens.

Over de voortgang van de realisatie van

de Bredeschool Kortvoort kan worden

deze beleidsvoornemens wordt in elke

gerealiseerd. Dus geen
dependancevorming. In 2019 was evenals
in voorgaande jaren geen sprake van een
noodzakelijke uitbreiding. Aan de hand
van inmiddels gewijzigde wetgeving is het
meerjaren onderhoudsplan geactualiseerd
door het bestuur van de Vereniging van
Eigenaren Kortvoort en is besproken bij
het vaststellen van de begroting van de

managementrapportage aan het bestuur
verslag gedaan. De beleidsvoornemens
worden jaarlijks geëvalueerd en eventueel
bijgesteld. Daarnaast zijn bijstellingen mogelijk
zo niet noodzakelijk als gevolg van nieuwe
wet- en regelgeving. Hierbij is met name het
Passend onderwijs te noemen.

VvE Kortvoort.

De Vereniging van Eigenaren Kortvoort is
verantwoordelijk voor het
(groot)onderhoud van het gebouw
waartoe jaarlijks door de EBG en de
andere partners van de VvE aan de VvE
Kortvoort wordt afgedragen, dit
overeenkomstig het MJO-plan. Het eigen

De school heeft eerder al van de

onderwijsinspectie het basisarrangement
toegewezen gekregen dat ook weer voor 2018
gecontinueerd is. Daarnaast wordt gebruik
gemaakt van Passend onderwijs
arrangementen. Dit betekent dat de totale
onderwijskwaliteit op de school voldoende is
beoordeeld en dat de school in het reguliere
controleprogramma is opgenomen. In 2020 is
de eerstvolgende beoordeling.
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Naast het oordeel van de inspectie wordt er
ook veel waarde gehecht aan het oordeel van
de kinderen, de ouders en de teamleden. Deze
drie geledingen nemen in elke schoolplan
cyclus van 4-jaar deel aan een

kwaliteitsonderzoek. De uitkomsten van de

meting warden verwerkt bij de opstelling van
het nieuwe schoolplan.

3.6.1 Passend Onderwijs 2018-2019
Het Samenwerkingsverband Passend
Onderwijs Amsterdam-Diemen, waartoe
Amsterdam Zuidoost en dus Crescendo hoort,
is erop gericht taken van passend onderwijs zo

optimaal mogelijk uit te voeren, aan de hand
van de volgende missie:
"We bieden goed en passend
onderwijs aan alle leerlingen,
aansluitend op hun mogelijkheden en
behoeften. Waarbij indien nodig
professionele onderwijsondersteuning
en begeleiding voor leerlingen en
leerkrachten beschikbaar is en deze

hulp zo snel mogelijk, in zo licht
mogelijke vorm, zo dicht mogelijk bij
huis en op de meest adequate wijze
wordt aangeboden".

uitvoering van op te stellen beleid ten aanzien
van het Passend onderwijs Zuidoost,
gebaseerd op het Ondersteuningsplan van het
Samenwerkingsverband Amsterdam-Diemen,
waarin aandacht is voor professionalisering en
begeleiding, advies en ondersteuning,
kennisdeling en (interne en externe)
samenwerking en onderzoek.
Door het Samenwerkingsverband is in 2017
een 12-tal ambities geformuleerd, welke door
de samenwerkende schoolbesturen/scholen in
Zuidoost in de afgelopen twee jaar hier inhoud
en vorm aan is gegeven.
Elke school onderbouwt de ambitie

onderwijs in het basisonderwijs in Amsterdam

"basisondersteuning" in het eigen "schoolondersteuningsprofiel". De kwaliteitscriteria
voor de basisondersteuning vormen een
integraal onderdeel van het kwaliteitskader
van de gezamenlijke schoolbesturen en zullen
in dat kader periodiek worden getoetst en
verantwoord. Het systeem van individuele
rugzakken is vervangen door een systeem van
ondersteuningsarrangementen in en rondom
de school, die vooral zijn gericht op het
versterken van de handelingsbekwaamheid en
het vergroten van de handelingsmogelijkheden van de medewerkers van de
school. Het bestuur van het passend onderwijs
stelt "arrangementen extra ondersteuning"
beschikbaar waar de ondersteunings-

Zuidoost verder te bevorderen. De

behoeften van het betreffende kind niet

schoolbesturen leveren een evenredige
financiële bijdrage (naar rato van het
leerlingenaantal) voor de voorbereiding en

binnen de basisondersteuning zijn op te
vangen. Dit om complexere problematiek te
kunnen ondervangen. Een nieuw
Ondersteuningsplan 2020-2024 is in 2019

SIIDERUiyS ^^^ ^ c^
In Amsterdam sloten de schoolbesturen in
Zuidoost op l juli 2014 een

Samenwerkingsconvenant Passend onderwijs.
Dit convenant is inmiddels verlengd tot en
met schooljaar 2019/2020. De schoolbesturen
hebben besloten de samenwerking te
continueren met als doel om Passend
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door de Amsterdamse schoolbesturen

die vooral in het teken stond van

informatieoverdracht, is het nu zoeken naar
een goede, nuttige invulling die recht doet aan
tijd en energie die door de school erin wordt
gestoken.
De twee grote stelselwijzigingen Passend
onderwijs en de Jeugdzorg hebben op veel
punten raakvlakken. De samenhang en
samenwerking tussen Onderwijs en de
Jeugdhulpverlening moet leiden tot snellere
en meer adequate interventies waardoor een
grater deel van de problematiek klein en
hanteerbaar kan worden gehouden. De
Ouder- en Kindteams vormen daarbij de basis.

De samenwerking tussen alle partijen in
Zuidoost is goed en heeft onder andere geleid
tot de opzet van een gezamenlijk
expertisenetwerk: Expertise Netwerk
Amsterdam Zuidoost (ENZO). Binnen dit
expertisecentrum worden veel activiteiten, die
verband houden met Passend onderwijs,
voorbereid en uitgevoerd.
Binnen het regulier Samenwerkingsverband
Passend Onderwijs wordt eveneens gewerkt
aan de verbetering van het onderwijs van de
school. Wij verwijzen hierbij naar het jaarlijks
geactualiseerde Zorgplan, dat ter inzage ligt bij

Evenals in voorgaande jaren zijn ook in 2019
de ingevoerde ZorgBreedte Overleggen
(ZBO's) tot tevredenheid voortgezet, alhoewel
de inzet van Jeugdzorg daarbij wat achter
blijft. Het SWV PO Amsterdam-Diemen heeft
in het jaarplan 2018-2019 vastgelegd een
gedegen evaluatie van het
Ondersteuningsplan (OP) 2016-2020 uit te
voeren. De ambities, doelstellingen en
afspraken uit het OP én de resultaten van de
huidige beleidsuitvoering van passend
onderwijs zijn het afgelopen jaar stadsbreed
geëvalueerd in gesprek met belanghebbende

de directie.

groepen.

geschreven en zal in mei 2020 vastgesteld
worden.

Ook dit jaar is weer veel aandacht besteed aan
het versterken van het zorgbreedteoverleg
(ZBO) en het borgen van wat in de
begeleidingstrajecten tot stand is gebracht op
de school. Daarbij is veel nadruk gelegd op het
betrekken van ouders bij het ZBO. Ook in
2017 blijken de wijkoverleggen niet naar volle
tevredenheid te functioneren. Na een periode

3.7

Kwaliteit en resultaat

In de wet is vastgelegd welke zaken aan onze
kinderen moet worden geleerd, zodat aan het
eind van de basisschool zij een aantal dingen
kennen en kunnen. Zodanig dat het goed
aansluit op het vervolgonderwijs. Om dit te

bereiken zijn er de zogenoemde kerndoelen
als taal, rekenen, oriëntatie op jezelf en de

199

wereld en bewegingsonderwijs. Van belang is
dat onze leerlingen een brief of een andere
tekst kunnen schrijven zonder spelfouten en
met goedlopende zinnen. Met rekenen
moeten ze bijvoorbeeld de tafels kennen en
snel kunnen optellen en aftrekken met
getallen tot 100. Scholen mogen zelf bepalen
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hoe ze deze doelen willen bereiken met hun

leerlingen. Maar ook lessen over gezond
gedrag en kunstzinnige oriëntatie als muziek,
tekenen, of handvaardigheid maken daar
onderdeel van uit.

doelen stelt. Om de doelstelling van het
onderwijs te kunnen realiseren is het
noodzakelijk dat de leerkrachten over
vaardigheden beschikken. Het scholingsbeleid
is erop gericht dat de leerkracht les kan geven

Onder kwaliteitszorg verstaan wij het proces,
waarbij de leerkracht vanuit een professionele
houding het onderwijs evalueert, de sterke en
zwakke punten bepaalt, het onderwijs op
grond daarvan verbetert, de vaardigheden als
leerkracht vergroot en duidelijke en haalbare

volgens het model zelfstandig werken en

De zorg voor de onderwijskwaliteit op

Deze hebben de afgelopen drie jaren geen
goede ontwikkeling doorgemaakt. In 2019 zijn
de resultaten als gevolg van het toegenomen
aantal zorgleerlingen en onvoldoende
samenwerking tussen de leerkrachten gedaald
tot onder het landelijke gemiddelde.

Crescendo staat beschreven in het schoolplan
dat ter inzage ligt op de school. Verder
worden jaarlijks alle toets uitslagen besproken
en beleidsvoornemens geëvalueerd met de
directie om een duidelijk beeld te krijgen van
de opbrengsten van ons onderwijs.
De Cito resultaten van Crescendo komen tot
uiting in de jaarlijks rapportering van de Cito.

omgaan met verschillen tussen leerlingen.
Daarbij differentieert de leerkracht in aanpak
en eisen die aan leerlingen worden gesteld en
controleert de werkzaamheden van de

leerlingen.

3.7.1 Samenwerking met de RABO
Glenn Lashley, directeur-bestuurder van
Crescendo over het samenwerkingsproject
met de Rabo-bank, "dankzij de Rabo-bank
kunnen we meer aan talentontwikkeling doen

en gaan de kinderen nu naar het museum, de
Stadsschouwburg. Het allermooiste aan onze
samenwerking vind ik de coaching na groep
acht. Kinderen worden begeleid met hun
huiswerk. Ze gaan naar het studiehuis en
krijgen een coach toegewezen om dat eerste
moeilijke jaar mee door te komen. Dat is mooi

en belangrijk." Het Crescendo-project is een
inspirerend samenwerkingsproject. Een
project dat energie geeft. Vanzelfsprekend
draait elk project ook om het resultaat.
Hoeveel leerlingen zijn er in totaal bereikt in
de afgelopen periode via de verschillende
projectonderdelen? Jaarlijks vindt ook
verslaglegging plaats in een van de
periodieken van de Rabobank. In 2019 is de
samenwerking tussen de school en de Rabobank voor de komende jaren opnieuw
vastgelegd

3.8

Communicatie

Op verschillende manieren werkt de
school aan de realisatie van een optimale
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communicatie. Enkele voorbeelden

daarvan zijn:
- De ouders worden regelmatig middels
een nieuwsbrief geïnformeerd.

en informeren over klachten- en juridische
procedures en hulpverlenende instanties. Er
zijn in het verslagjaar geen klachten in
behandeling genomen hoeven te worden.

- De directeur-bestuurder en de directeur

zijn het grootste deel van de week
zichtbaar aanwezig en daardoor
gemakkelijk aanspreekbaar voor iedereen.
- Er is een regelmatig contact met de Raad
van Toezicht en de Oudervereniging en de
Ouderraad.

- Naast de reguliere oudergesprekken
vinden er tussendoor gesprekken plaats
op initiatief van de ouders of de
betreffende leerkracht.

Tweemaal per jaar vergadert het
schoolbestuur met de Medezeggenschapsraad. Tijdens deze besprekingen staan
naast het bestuursformatieplan, de
begroting en de presentatie van de
jaarrekening ook de onderwijskundige
resultaten op hoofdlijnen centraal.
3.9 Klachtenprocedure
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

3.10 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 voor plaatsing in het RDDF (voor l
jaar) en daarna ontslag om formatieve
redenen. 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.

3.11 Risicobeheersing en controle

intimiteiten. Vandaar dat het schoolbestuur

zich heeft aangesloten bij een door het VBKO
(bond voor katholieke schoolbesturen)
opgerichte regionale algemene klachtencommissie. Behandeling van de klacht door
deze regionale klachtencommissie vindt plaats
volgens een vastgestelde procedure, die in de
door deze bond opgestelde klachtenregeling
beschreven is. Deze regeling is op school te
verkrijgen. De vertrouwenspersoon die ook in
deze regeling wordt genoemd is eerste
aanspreekpunt en kan trachten te bemiddelen

199

Interne risicobeheersing is erop gericht te
waarborgen dat de belangrijkste risico's
warden onderkend en dat daarop dan zo
nodig passende beheersmaatregelen worden
getroffen. Het afgelopen jaar is daar echter
onvoldoende aandacht voor geweest, in 2020
heeft onze Arbodienst de RI&E uitgevoerd en
zal na de zomervakantie verslag uitbrengen.
Op organisatieniveau wordt vanuit de
begrotingscyclus de plan-do-check-act-cyclus
toegepast. Daarnaast wordt vier keer per jaar
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3.12.1 relevante interne/ externe ontwikReling organisatie onderwijsachterstanden.

een soft-close rapportage in samenwerking
met het administratiekantoor Dyade voor de
toezichthouder opgesteld. De accountant
controleert de rechtmatigheid van de
bestedingen en investeringen bij de controle
van de jaarrekening.

De invoering van het Passend onderwijs per
augustus 2014 en daarmee het opheffen van
het oude 'Samenwerkingsverband Zuidoost'

Het bestuur staat een aantal instrumenten ter

zijn afgerond. Het Passend Onderwijs is ook

beschikking om de risico's te controleren
waaronder het treasury statuut en
beleidsplan, het management(directie)statuut
en de mandateringsregeling. Bij het opstellen,
behandelen en uitvoeren van de begroting zijn
de eerder vastgestelde financiële kaders (o.a.
de begroting) bepalend. De jaarrekening
wordt daaraan getoetst.

van invloed op de personele organisatie van
de school en de financiën van de organisatie.
In breed bestuurlijk verband zijn gesprekken
gevoerd over het beperken van zowel
materiele als personele risico's. Het SWV
Passend Onderwijs Amsterdam-Diemen kent
vanaf 2015 een positieve verevening, dit wil
zeggen dat tot 2020 meer financiële middelen
vrijkomen dan dat regulier door OCW voor het
Passend Onderwijs beschikbaar wordt gesteld.

Als gevolg van de wettelijk ingevoerde
scheiding van bestuur en toezicht heeft het
bestuur zich eerder beziggehouden met het
opstellen van 'n eenvoudig handboek
administratieve organisatie en interne
controle. Op de jaarlijkse strategiedag, dit
keer voor de tweede keer gehouden in
november, is verder met het team op het
stelsel van interne risicobeheersing en
controle als onderdeel van de tweejaarlijkse
evaluatie met elkaar overlegd. De eerste
strategiedag in juni is gesproken over de
interne verhoudingen. Eerder al is nagegaan in
hoeverre onze organisatie in control is op
personeelsgebied. Met andere woorden,
wordt onder meer voldaan aan de wettelijke
vereisten op het gebied van verzuim en
arbeidsongeschiktheid. Niettemin zijn in 2019
een vijftal personeelsleden om verschillende
redenen langdurig ziek (geweest). De
EBG/Crescendo organisatie heeft in het
algemeen gesproken de zaken op orde. In
overleg met het bestuur, de Raad van
Toezicht, de adviseur bedrijfsvoering en de
adviseur onderwijs zijn werkafspraken
gemaakt.

Door de invoering van de VloA (Verordening
op lokaal onderwijs in Amsterdam) worden
onder voorwaarden (o.a. cofinanciering)
subsidies beschikbaar gesteld voor ondermeer
vakleerkrachten, conciërge, Kansenaanpak
waaronder de interventieklas (voorheen
Schakelklas), Leerlab activiteiten, de verlengde
leertijd en ouderbetrokkenheid. Maar ook de
Vroegschoolse educatie (WE onder
verantwoordelijkheid van Swazoom),
nieuwkomers-onderwijs en brede talentontwikkeling.
Gedurende de afgelopen jaren heeft het
stadsbrede 'Breed Bestuurlijk Overleg' (BBO)
intens overleg gevoerd met de gemeente over
de gevolgen van de centralisatie van
onderwijstaken van de stadsdelen naar de
gemeente. Deze centralisatie maakte het
noodzakelijk dat allerlei subsidies opnieuw
bekeken en vastgesteld moesten worden.
Daarbij speelde het Collegeakkoord ook een
belangrijke rol. In de VloA worden een aantal
projectsubsidies geregeld die de gemeente
onder bepaalde condities beschikbaar stelt
voor het onderwijs waaronder de Schakelklas
onder de nieuwe naam Interventieklas. Dit in
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het kader Kansenaanpak Basisonderwijs. Elk
schoolbestuur is nu zelf verantwoordelijk voor
het indienen van aanvragen en de
verantwoording van al deze projecten.

In Amsterdam Zuidoost verzorgde eerder het
Projectenbureau primair onderwijs Zuidoost
het merendeel van de aanvragen en de
verantwoording. Door de centralisatie heeft
het Projectenbureau bezuinigingen moeten
doorvoeren. EBG heeft voor 2018-2019 en in
navolging voor 2019-2020 en 2021 in dat
kader aanvragen ingediend voor de
continuering van haar tnterventieklas
(voorheen Schakelklas), en aanvullend voor
uitbreiding van uren conciërgetaken, extra
uren vakonderwijs gymnastiek en voor
ouderparticipatie. Deze zijn inmiddels
toegekend. Tevens zijn in dat kader
projectsubsidies aangevraagd en toegekend
voor het project Leerlab (huiswerkklas) en de
Bredeschool activiteiten. Scholen kunnen op
basis van hun eigen behoefte, met deze
Stadsschoolmiddelen kennis en ervaring op
doen, waarmee zij (het risico op)
onderwijsachterstanden tegen kunnen gaan.
Op basis van de door de Inspectie voor het
basisonderwijs gehanteerde uitgangspunten
inzake de berekening van de financiële ruimte
voor éénpitters heeft de basisschool
Crescendo in 2019 een voldoende financiële

ruimte. Hierbij is rekening gehouden met
instandhouding/ vervanging van de materiele
vaste activa (inventaris/leermiddelen/ict) op

basis van het eigen Meerjaren Investering Plan
(MIP) en het voldoen van de kortlopende
schulden. Het benodigde kapitaal voor
onderhoudsuitgaven gebouwen is in deze
berekening meegenomen. De VvE Kortvoort is
verantwoordelijk voor het (groot)onderhoud
van het gebouw waartoe jaarlijks door de EBG
en de andere partners van de VvE aan de VvE
Kortvoort wordt afgedragen, dit
overeenkomstig het MJO-plan.
3.12.2 Onderwijsachterstanden
Halverwege het jaar is de nieuwe
bekostigingssystematiek in gegaan voor het
tegengaan van onderwijsachterstanden. Net
zoals het failliete WSNS beleid is overgegaan
in Passend onderwijs, zo gaat de
Gewichtenregeling over in het nieuwe
Onderwijsachterstandenbeleid, gevoed door
het CBS met het aan de scholen toekennen
van achterstands-scores. Crescendo heeft een

hoge score gekregen. Politiek, onderwijs en
gemeenten zijn nog steeds enthousiast over
deze werkwijze. Het betekent wel een grote
lastenverlichting voor de school en
'gewichtenfouten' maken, is niet langer
mogelijk. Niet ontkend kan worden dat
bezuinigingen ook aan deze wijziging ten
grondslag liggen. Voor Crescendo betekent
dit, dat de komende drie schooljaren voor
totaal € 253.951,- minder bekostigd wordt aan
het 'wegwerken' van onderwijsachterstanden.
Ergo ingeleverd/ bezuinigd moet worden.

leerling beschikbaar. Voor 356 leerlingen,
volgens teldatum l oktober 2017. Voor het
schooljaar 2019-2020, is totaal beschikbaar

3.13 Besteding werkdrukmiddelen
2018/2019

gesteld €83.025,-.
Jaarlijks dient ten behoeve van het jaarverslag
de verantwoording van de verkregen
werkdrukmiddelen te worden afgelegd. Voor

het schooljaar 2018-2019 is €155,55 per
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Op Crescendo is het gesprek gevoerd over de
knelpunten die werknemers ervaren en de
oplossingen die zij hiervoor voorzien en
bepalen. Dit gesprek vond plaats in het gehele

'4

s^
FOC

f.

»

Personeelsleden

Pag. 26 van 49

ter idgfhtfficatie

VAN REE ACCpUNTANTS

29-6-2020

Vereniging Scholen der Evangelische Broedergemeente in Amsterdam

'»Vllwf

Bestuursverslag 2019 (29-6-20)

team van leraren, directeur en overig
personeel. In het gesprek over de aanpak van
de werkdruk werd gesproken welke
maatregelen er op school moeten worden
genomen om de werkdruk te verminderen.
Een concept bestedingsplan, opgesteld voor

Wat zijn persoonsgegevens?
VERZAMELEN

OPSLAAN
GEBRUIKEN
VAN GEGEVENS

de inzet van de werkdrukmiddelen in

2018/2019 en 2019-2020, heeft ertoe geleid
dat er personeel op deze projectgelden is
aangesteld. Deze bestedingen moeten nog
worden voorgelegd aan de MR ter
instemming.

Na afloop van het schooljaar 2019-2020 zal
verantwoording worden afgelegd over de
inzet in de afgelopen twee schooljaren.
Over de nog niet-bestede middelen wordt in
samenspraak nadere afspraken gemaakt en de
termijn van afdoening binnen het kalenderjaar
2020 conform de cao-afspraken.
3.14 AVG - Algemene Verordening
Gegevensbescherming
Deze nieuwe privacywetgeving sluit aan op
technologische ontwikkelingen op het
internet. Door de AVG zijn persoonsgegevens
van alle EU-inwoners straks op dezelfde wijze
beschermd, ongeacht of hun gegevens zijn
opgeslagen in Europa of - bijvoorbeeld - de
Verenigde Staten.

Ook Nederlandse scholen moeten vanaf 25

mei 2018 voldoen aan de nieuwe wetgeving
en hebben organisaties die persoonsgegevens
verwerken meer verplichtingen. Er wordt in de
AVG meer nadruk gelegd op de
verantwoordelijkheid van organisaties
(scholen) zelf. Crescendo moet niet alleen de
wet naleven, zij moet kunnen aantonen aan
de hand van documenten dat zij zich aan de
wet houdt. Daartoe is er een werkgroep
geformeerd met als opdracht het komende
jaar team en ouders niet alleen te in formeren
maar ook wegwijs maken hoe zij moeten
handelen en wanneer over (gevoelige)
gegevens die hun al of niet toevertrouwd
worden. Dit alles op basis van een
Informatiebeveiliging en Privacy (IBP) beleid

dat op de website van de school is
gepubliceerd. Daarnaast is er 'n externe
Functionaris Gegevensbescherming (FG)
aangesteld op contractbasis die Crescendo
bijstaat op strategisch, tactisch en op
operationeel niveau.
3.15 Maatschappelijke thema's

Dit betekende dat er vanaf 25 mei 2018 nog
maar één privacywet geldt in de hele
Europese Unie (EU). De Nederlandse Wet
bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt
dan niet meer. De AVG is een verordening, dit
houdt in dat er rechtstreeks verplichtingen
warden opgelegd aan degene die
persoonsgegevens verwerken en rechten
toekent aan betrokkenen (degene van wie
persoonsgegevens verwerkt worden).

- Voor wat betreft het thema personeelsbeleid, en de onderwijskundige visie wordt
verwezen naar paragraaf 3.2.4.Beleidsvoornemens.

Betreffende het thema Passend onderwijs
wordt verwezen naar paragraaf 3.6.1. Passend

Onderwijs 2018-2019. Zuidoost kent al jaren
een eigen platform passend onderwijs, dat
nauw samenwerkt met het SWV Passend

onderwijs Amsterdam-Diemen. De
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financiële verantwoording is terug te
vinden op blz. 13 van het financiële

personele, juridische en financiële
administratie voor de Vereniging wordt op
contractbasis ingekocht bij Dyade.
Daarnaast wordt expertise inzake AVG
ingehuurd (FG manager), professionele
ondersteuning zowel voor personeel als
leerlingen wordt door het ABC geleverd. In
2020 is zoals aangegeven na een
uitgebreid offerte traject het onderhoud
van de ICT omgeving in handen gegeven

bestuursverslag 2019.
De basisschool Crescendo is een

zogeheten éénpitter. In de begroting zijn
de bestuurskosten niet verbijzonderd als
bovenschools, schools en derden
waaronder te verstaan de VvE Kortvoort.

Inkoop de school betreffende vindt plaats
conform het inkoopbeteid. Het bestuur
heeft geen 'eigen middelen/ bureau'.
Standaard ondersteuning inzake de

van Heutink-ICT.
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Gevoerde financiële beleid en vastlegging daarvan

4.

Inleiding
De jaarcijfers van het schoolbestuur worden gecontroleerd door de accountant. Wat hij moet
controleren, wordt voor een groot deel bepaald door de ministeries van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap (OCW) en Economische Zaken Jaarlijks regels daarvoor vastgesteld in het
onderwijscontroleprotocol. De Inspectie van het Onderwijs ziet daarop toe.
De controleverklaring van de accountant bij de jaarrekening betreft de getrouwheid van de grootte
en de samenstelling van het vermogen en het resultaat, evenals de naleving van de wet- en
regelgeving. Het oordeel omtrent de naleving van wet- en regelgeving vloeit voort uit het voldoen
aan de eisen van financiële rechtmatigheid van de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en
balansmutaties. De instellingsaccountant stelt verder vast dat het bestuursverslag verenigbaar is met
de jaarrekening.
De jaarrekening 2019 van de Vereniging Scholen der EBG is opgesteld door Dyade en is gecontroleerd
door Van Ree Accountants.
4.1. Financiële positie

4.1.1 de vermogenspositie:
de omvang en samenstelling van bezittingen, schulden en eigen vermogen, zoals
weergegeven in de balans

De kengetallen: liquiditeit, solvabiliteit, rentabiliteit en het weerstandsvermogen geven mede inzicht
in de continuïteit van de organisatie. Maar ze zijn ook van belang wanneer wij als schoolbestuur
plannen hebben om forse meerjarige investeringen in inventaris, leermiddelen en/of aanstelling van
personeel te doen. De kengetallen zijn direct te verkrijgen uit de balans.
31-12-2019 31-12-2018

Activa

31.12-2019 31-12-2018

Materiële vaste activa
Vorderingen
Liquide middelen

315.448 333.337
251.407 157.994
2.268.492 1.896.495

Eigen vermogen
Voorzieningen
Kortlopende schulden

2.316.202 2.039.350

Totaal activa

2.835.347 2.387.826

Totaal passiva

2.835.347 2.387.826

Passiva

65.121 50.305
454.024 298.171

Toelichting op de Balans:
Activa:
Materiële vaste activa

De materiële vaste activa zijn afgenomen ten opzichte van 2018. In 2019 zijn de afschrijvingen
hoger dan de investeringen waardoor het saldo afneemt.
Vorderingen. Het saldo van de vorderingen is toegenomen ten opzichte van 2018. De
vooruitbetaalde kosten zijn hoger aan het eind van 2019 doordat 7/12e van de bijdrage aan
PPOZO hierin is opgenomen, de nog te ontvangen bedragen zijn hoger omdat een termijn van
het SWV niet in december maar later is ontvangen. Daartegenover staat dat de vordering op Duo
aan het eind van 2019 lager is dan aan het eind van 2018.
Liquide middelen. Voor het verloop van de liquide middelen verwijzen wij u naar het
kasstroomoverzicht opgenomen in deze jaarrekening.
Passiva:

Eigen vermogen. Het eigen vermogen is afgenomen door onttrekking van het negatieve resultaat
over 2019.
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VoorzieninRen Het saldo van de voorzieningen is toegenomen en opzichte van 2018. In 2019 is de
dotatie aan de voorziening hoger dan de onttrekking waardoor het saldo toeneemt.
Kortlopende schulden. Het saldo van de kortlopende schulden is toegenomen ten opzichte van 2018,
Het saldo van de crediteuren is hoger aan het eind van 2019, de schulden inzake afdrachten van
belastingen en (pensioen-)premies en de schuld inzake vakantiegeld zijn aan het eind van het jaar
hoger door toename van de loonkosten en het saldo van nog te besteden bedragen van de gemeente
is hoger doordat er subsidie voor eerste inrichting is ontvangen die nog niet besteed is.
Analyse resultaat
De begroting van 2019 liet een positief resultaat zien € 211.704. Uiteindelijk resulteert een positief
resultaat in boekjaar 2019 van € 276.852,-, een verschil van € 65.148,- met de begroting. Het positief
resultaat over het boekjaar 2018 bedroeg € 333.709, -.

4.1.2 liquiditeit
De liquiditeit geeft aan in hoeverre de organisatie op korte termijn aan haar verplichtingen kan
voldoen.

- Definitie: De verhouding tussen de vlottende activa (som van liquide middelen en vorderingen) en de
kortlopende schulden.

Omschrijving 31.12-2019 31.12-2018
€
€
€
2.268.492
251.407

- Liquide middelen
- Vorderingen
Vlottende activa

Kortlopende schulden

[Kengetal:

€

». 896.495
157.994
2.5Ï9.899

2.054.489

'f54.024

298.171

6,89

5,55

Oe onderwijsinspectie hanteert een signaleringswaarde kleiner dan 0,75.

De liquiditeitsratio geeft aan dat 5,55 keer kan worden voldaan aan de uitstaande kortlopende
schulden, bestaande uit de posten benoemd in de toelichting op de balans onder Kortlopende
schulden.

De vereniging heeft op 31 december 2019 de beschikking over € 2.268.492 aan liquide middelen en
daarnaast € 251.407,- openstaan aan nog te ontvangen bedragen.
Deze bedragen zijn binnen één jaar opeisbaar, waardoor kan worden voldaan aan de openstaande
schulden die binnen een jaar voldaan moeten zijn, te weten € 454.024,-.
De liquiditeit is voor 2019 groter dan de signaleringswaarde onderwijsinspectie. In vergelijking met
2018 is de liquiditeitspositie gedaald.
In bovenstaande berekening is geen rekening gehouden met de in de voorzieningen opgenomen
verplichtingen.
4.1.3. Rentabiliteit

De rentabiliteit geeft de verhouding aan tussen het resultaat en de totale baten.
"'"'•;
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- Definitie: Resultaat gedeeld door de totale baten (inclusief financiële baten).
Omschrijving 31-12-2019
€
Resultaat
- Totaal baten

31-12-2018
€

€

276.852

333.709

2.905.397
238

3.119.782

- Financiële baten

Som totaal baten inclusief financiële baten

3.119.762

l Kengetal 1-jarig:

2,906. Ï35

0,09

0,11

De onderwijsinspectie hanteert een signaleringswaarde lager dan -0,10.

De rentabiliteit geeft aan hoeveel van de totale opbrengsten omgezet wordt in het uiteindelijke
resultaat.

De vereniging heeft met de totale baten, te weten € 3.119.762,- een resultaat behaald van
€276.852,-. Dit houdt in dat 0,09 deel van de baten wordt omgezet in het uiteindelijke resultaat,
ofwel van elke euro die wordt ontvangen, wordt € 0,09 behouden en wordt € 0,91 besteed.
De rentabiliteit is voor 2019 hoger dan de signaleringswaarde onderwijsinspectie. In vergelijking met
2018 is de rentabiliteitspositie gedaald.
4.1.4. Solvabiliteit

De solvabiliteit geeft de verhouding tussen eigen en vreemd vermogen aan en verschaft dus inzicht in
de financieringsopbouw. De solvabiliteit geeft ook aan in hoeverre de organisatie op langere termijn
aan haar verplichtingen kan voldoen.
- Definitie inclusief voorzieningen: Eigen vermogen en voorzieningen gedeeld door het totale vermogen
JM2-2019
€

Omschrijving

31-12-2018

€

2.316.202
65. f 21

- Eigen vermogen
- Voorzieningen

€
2.039.350
50.305

2.38Ï.323

Som eigen vermogen en voorzieningen

2.039.655
2.387.826

2.835.347

Totaal vermogen

l Kengetal:

€

0,84

0,88

De onderwijsinspectie hanteert een signaleringswaarde kleiner dan 0,30.

Deze definitie van de solvabiliteit geeft aan dat 84% van het totale vermogen uit eigen vermogen
ofwel reserves en voorzieningen bestaat, hetgeen inhoudt dat slechts 16% van het totale vermogen
gefinancierd wordt met vreemd vermogen.
De solvabiliteit is voor 2019 groter dan de signaleringswaarde onderwijsinspectie. In vergelijking met
2018 is de solvabiliteitspositie gedaald.
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- Definitie exclusief voorzieningen: Eigen vermogen gedeeld door het totale vermogen.

Omschrijving 31-12-2019 31-12.2018
€

€

Eigen vermogen

2.30.202

2.039.350

Totaal vermogen

2.835.347

2.387.826

JL

l Kengetal:

0,82

0,85

De onderwijsinspectie hanteert geen signaleringswaarde voor deze berekening van solvabiliteit.

4.1.4. Weerstandsvermogen
Het weerstandsvermogen geeft aan het vermogen om niet-voorziene tot de reguliere bedrijfsvoering

behorende risico's op te vangen.
- Definitie Inclusief materiële vaste activa: Het eigen vermogen gedeeld door de totale baten (inclusief

financiële baten)
Omschrijving 31-12-2019 31-12-2018
€e
€ €
Eigen vermogen

2.316.202

- Totaal baten
- Financiële baten

3.119.762

2.039.350
2.905.837
238

Som totaal baten inclusief financiële baten

3.119.762

l Kengetal:

0,74

2.906.135

3L

0,70

De onderwijsinspectie hanteert een signaleringswaarde kleiner dan 0,05.

In deze definitie wordt de rol van het eigen vermogen als risicobuffer voor onvoorziene
gebeurtenissen benadrukt.

Bij toepassing en verankering van het risicomanagement in de organisatie en het goed functioneren
van de planning & control cyclus blijven altijd restrisico's achter. Voor het opvangen van de mogelijke
financiële effecten moet het bestuur voldoende weerstandsvermogen hebben of opbouwen.
Het weerstandsvermogen is voor 2019 groter dan de signaleringswaarde onderwijsinspectie. In
vergelijking met 2018 is het weerstandsvermogen gestegen.
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- Definitie exclusief materiële vaste activa: Het eigen vermogen minus de materiële vaste activa gedeeld
door de totale baten (inclusief financiële baten).

Omschrijving _31-12-2019 31-12-2018
€
- Eigen vermogen

€

€

2.316.202
315.448

- Materiële vaste activa

€

2.039.350
333.337
2.000.754

Verschil eigen vermogen en materiële vaste activa
- Totaal baten
- Financiële baten

1.706.013

3.119.762

2.905.887
238

2.906.Ï35

3.119.762

Som totaal baten inclusief financiële baten

l Kengetal:

0,64

3

0,59

De onderwijsinspectie hanteert geen signaleringswaarde voor deze berekening van het
weerstandsvermogen.

4.1.5. Kapitalisatiefactor
De kapitalisatiefactor geeft een indicatie hoe rijk een schoolbestuur is; dit om te signaleren of
onderwijsorganisaties misschien een deel van hun kapitaal niet of inefficiënt benutten voor de
vervulling van hun taken.
- Definitie: De activazijde van de balans minus de materiele vaste activa betreffende gebouwen en
terreinen gedeeld door de totale baten (inclusief financiële baten).
31.12-2019
€

Omschrijving

€

2.835.347

- Balans totaal

31-12-2018
€

€

2.387.826

- Materiële vaste activa gebouwen en terreinen
Verschil balans totaal en materiële vaste activa
2.835.347

gebouwen en terreinen
3.119.762

- Totaal baten

2.387.826
2.305.897
238

- Financiële baten
3.119.762

Som totaal baten inclusief financiële baten

3L

l Kengetal:

2.906.135

0,91

0,82

De onderwijsinspectie hanteert geen signaleringswaarde voor de kapitalisatiefactor.

4.1.6. Huisvestingsratio

De huisvestingsratio geeft de verhouding aan van de huisvestingslasten van €159.682,- afgezet tegen
de totale lasten €2.842.910,-. Dat resulteert voor 2019 in een kengetal voor de EBG van 0,06 dat
gelijk is aan die van 2018. De onderwijsinspectie hanteert een signaleringswaarde van groter dan

0,10.
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Het bestuur heeft eerder al een personele risico-inventarisatie laten opstellen, waaruit naar voren is
gekomen dat voor het opvangen van die risico's hiervoor minimaal € 100.000, - vanuit de vrije
reserve / financiële ruimte beschikbaar moet zijn. Aangezien er geen majeure wijzigingen zijn in de
personele situatie is beschikbaarstelling op de laatste strategiedag gecontinueerd. De vrije
beschikbare ruimte (exclusief de pers. risico-reserve) is voor de vereniging in het verslagjaar meer
dan voldoende, namelijk ruim € 914.754,-. Dit is inclusief de afwikkeling van de incidentele bijdrage
van DUO inzake aanpassing leerlinggewichten. Evenals in voorgaande jaren is ook in 2019 geen
beroep op de reserve gedaan is voor de personele risico's.

4.1.7. Financiële buffer
AANWEZIGE - VERSUS BENODIGDE FINANCIËLE BUFFER

20.18 20.19 2020
A. Aanwezige finandele buffer
totoof aanwezig vermogen/ kapitaal Ifecarrlgeerill

€

2.387MB t 1.766.1f0 t 2M7.SS3

Minus: kapitaal voor instandhoud, mat vaste activa (exct. gebouwen en terreinen)
<

806M2 t

S47.079 C

849.404

261.000 C

161.000

Minus: kapitaal voor het doen van reguliere transacties (transactiefunctie)

A. Aanwezige finandëte buffer

<

29S.170 C

t

l.283.204 €
44%

als percentage van totale baten

B. Benodigde finandële buffer
Benodigde financiële buffer
ais percentage van t.ota Ie baten

€

Verschil aanwezige - benodigde finandële buffer (A minus B)

<

300.000 €
10%

983.204
34%

a/s percentage van totase h(.i:vn

l.658.061 € l.697.250
S4X 5S%

304.918 €

305.701

10%

1.353.143 t

10S

1.391.549

44%

45%

^

Signalering voor te hoge financiële buffer (d. methode h/hO, 2011)
maximale financieie buffer: drie maal de signaleringswaarde van CVO
aanwezige buffer
Conclusie: te hoge financiële buffer?

€ 871.841 € 914.754 € 917.102
€ 1.283.204 € 1.658.061 € 1.697.250

te hoge buffer te hoge buffer te hoge buffer

boven de Signalerings(boven}grens

ï 411.363 i 743.307 € 780.147

Ontwikeling netto resultaat
ontwikkefing rer.tobai^st

€

333.70Ï €
11.5%

215.847 €

76.584
2.5%

7,1%

De verantwoording van het financieel beleid in het bestuursverslag geeft o.a. antwoord op de vraag:
'Hoe verhoudt de financiële positie zich tot het toetsingskader van de signaleringsgrenzen?' en 'Hoe
wordt eventuele financiële ruimte verantwoord ingevuld? De beantwoording van beide vragen
strookt met de ontwikkeling genoemd in de meerjarenbegroting. Deze wordt in dit bestuursverslag
verantwoord in de toekomstparagraaf (de continurteitsparagraaf) 4.4.
- Kapitaalbehoefte: De signaleringsgrens is een indicatie dat er sprake kan zijn van al dan niet
financiële ruimte/vermogen dat nog ingezet kan worden voor het verhogen van de onderwijsopbrengsten. Bij het vaststellen van die signaleringsgrens wordt in het toetsingskader zoveel mogelijk
uitgegaan van de specifieke kapitaalbehoefte van het schoolbestuur. Deze kapitaalbehoefte wordt
berekend aan de hand van de functies van kapitaal/ vermogen: l. Financieringsfunctie: het kapitaal
dat moet worden aangehouden om de materiële vaste activa op enig moment te kunnen vervangen/
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in stand te houden (te vervangen) in relatie tot de mogelijkheid voor een schoolbestuur om zijn
investeringen te spreiden (financieringsbehoefte). 2. Transactiefunctie: het kapitaal dat vereist is
voor een soepele bedrijfsvoering c.q. een schoolbestuur in staat stelt om aan de lopende
verplichtingen ook op termijn te kunnen voldoen. 3. Bufferfunctie: het kapitaal dat nodig is om
personele en materiële tegenvallers in de exploitatie op te vangen. De vierjaarlijkse risicoanalyse is
daarbij een van de hulpmiddelen voor onderbouwing. Uit bovenstaande evaluatie financiële buffer
blijkt dat de signaleringsgrens met € 743.307, - wordt overschreden. In paragraaf 4.4. en 4.8. wordt
over de besteding en verantwoording hiervan nader ingegaan.

Bovenstaande kengetallen zijn hieronder grafisch weergegeven.

Kengetallen voor 2019 en 2018

•2019 • 2018
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6,89
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5,55
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4.2 Analyse vorige verslagjaar versus huidig verslagjaar
Analyse realisaties en begrotingen
Analyse resultaat

De begroting van 2019 liet een positief resultaat zien € 211.704. Uiteindelijk resulteert een positief
resultaat in boekjaar 2019 van € 276.852,-, een verschil van € 65.148,- met de begroting. Het positief
resultaat over het boekjaar 2018 bedroeg € 333.709, -.
Analyse realisatie 2019 versus realisatie 2018 en realisatie 2019 versus begroting 2019
Onderstaand is de staat van baten en lasten voor het kalenderjaar 2019 opgenomen. De
gerealiseerde staat van baten en lasten zijn vergeleken met de begrote baten en lasten voor het
kalenderjaar 2019 en de gerealiseerde baten en lasten voor het kalenderjaar 2018.
Realisatie Begroting Verschil

Realisatie

Verschil

2018

2019 2019
Baten

2.698.159
164.952
42.786

163.863
24.503

3.119.762 2.873.527

246.235 2.905.897

213.865

2.326.691
59.719

2.257.591
95.793

2.103.809
68.470

222.882

159.682
296.818

128.620
179.819

69.100
-36.074
31.062
116.999

Overige overheidsbijdragen
Overige baten

2.862.022
189.455
68.285

Totaal baten

Rijksbijdragen OCenW

Lasten
Personele lasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige lasten

2.703.375
170.152

2.842.910 2.661.823

Totaal lasten

158.647
19.303
68.285

25.499

-8.751
-2.387

162.069
238.078

58.740

181.087 2.572.426

270.484

333.471

-56.619

Financiële baten

238

-238

Totaal financiële baten en lasten

238

-238

333.709

-56.857

276.852

Saldo baten en lasten

211.704

65.148

Financiële baten en lasten

276.852

Totaal resultaat

211.704

65.148

Toelichting op de staat van baten en lasten.
Het resultaat is ten opzichte van 2018 gedaald met €56.857,-. De belangrijkste oorzaken van deze
daling zijn :
Rijksbijdragen OCenW

Door de aanpassing van de normbedragen over 2018/2019 zijn de rijksbijdragen hoger dan begroot.
Daarnaast is er in 2019 een extra subsidie (bijzondere en aanvullende bekostiging primair onderwijs)
vooruit ontvangen waarvan duo bepaald heeft dat deze subsidie volledig ten gunste van 2019
gebracht moet worden. Deze subsidie dekt voor een deel de gevolgen van de aanpassing van de CAO
met terugwerkende kracht die in februari 2020 uitbetaald wordt.
Overige overheidsbijdraeen
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De overige overheidsbijdragen zijn hoger dan in 2018. Er is in 2019 meer VloA subsidiegeld van de
gemeente ontvangen dan in 2018.
Personele lasten

De personele lasten zijn toegenomen ten opzichte van 2018. Er is een adjunct-directeur aangesteld
en er is meer personeel, al dan niet ten laste van gemeenteprojecten, aangenomen.
Overige lasten

De overige lasten zijn toegenomen ten opzichte van 2018. In 2019 zijn er extra kosten inzake
bestuurs- en managementondersteuning gemaakt en is er meer uitgegeven aan leermiddelen.
Totaal resultaat

Het gerealiseerde resultaat 2019 wijkt af van het begrote resultaat over 2019. De belangrijkste
oorzaken van deze afwijking zijn:
De Rijksbijdragen OC&W zijn hoger dan begroot. De aanpassing van de normbedragen over
2018/2019, 2019/2020 en de bijzondere en aanvullende bekostiging primair onderwijs zijn niet
(volledig) in de begroting opgenomen. De overige baten zijn hoger dan begroot. De ontvangen
premiedifferentiatie is niet in de begroting opgenomen. In opdracht van de accountant is afgeweken
van de bestendige gedragslijn en zijn in 2019 zowel de afrekening over 2018 als de schatting van de
afrekening van 2019 opgenomen.
De afschrijvingen zijn lager dan begroot omdat investeringen uitgesteld zijn.
De overige lasten zijn hoger dan begroot. De extra uitgaven inzake inhuur van bestuur en
managementondersteuning en de extra uitgaven inzake leermiddelen waren niet in de begroting
opgenomen.
4.3.

Investeringsbeleid

Vanwege de relatief gunstige liquiditeit werden de investeringen uit eigen middelen voldaan. Het
beleid is, als in enig jaar of maand een te groot beslag op de liquiditeit plaatsvindt, een spreiding in
de aanschaf van nieuwe investeringen wordt aangebracht. Dat heeft in 2018 niet hoeven plaats te
vinden. Meer dan gewone investeringen worden bewaakt op basis van de liquiditeitsbegroting en
zijn afgestemd vanuit een in de meerjarenbegroting opgenomen financieel perspectief.
4.4.

Toekomstparagraaf

In deze paragraaf worden zaken vermeld die in het komende paar jaar van belang zijn. Te noemen
zijn de ICT-ontwikkelingen, investeringen, personele bezetting, het onderwijsachterstandenbeleid en
overige gebeurtenissen van belang.
- In verband met de te verwachte toename van onderbouwleerlingen is er eind 2017/2018 een extra
groep geformeerd, die is gecontinueerd in 2019 en eveneens voor het schooljaar 2019-2020.
Hierdoor heeft een personele uitbreiding van onderwijzend personeel plaatsgevonden.
De structurele financiële ruimte als gevolg van de extra onderwijsachterstandsmiddelen en door de
eerdere herwaardering van de leerlinggewichten is deels ingevuld door tijdelijke uitbreiding van de
formatie bewegingsonderwijs, een Bevo leerkracht en IB-uren.
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- De impulsgebiedenregeling, die per l augustus 2017 zou aflopen, is verlengd tot en met 2019-2019.
Het OAB-beleid van OCW zal ingaande 2019-2020 worden gewijzigd hetgeen een structurele korting
met zich meebrengt tot en met 2020-2023. Het kabinet kiest ervoor om een doelgroep van 15 % te
hanteren: van alle kinderen telt de 15 % kinderen mee met het hoogste risico op een onderwijsachterstand in de nieuwe verdelingssystematiek. De risicobepaling geschied op basis van CBSindicaties waarmee de gewichtenregeling en de regeling impulsgebieden dus komt te vervallen. Het
kabinet vindt het belangrijk dat de onderwijsachterstandsmiddelen gerichter ingezet kunnen
warden, zodat de onderwijskansen vergroot worden van de kinderen die dit het hardst nodig
hebben. Ingaande 2019-2020 zal een overgangsregeling van 3 jaar worden gehanteerd. De door DUO
bekendgemaakte indicatieve bedragen (peildatum oktober 2016) laten zien dat Crescendo vanaf
2022-2023 er een kleine 70 duizend euro structureel op achteruit gaat. Onderstaand overzicht geeft
aan hoe inmiddels het werkelijke verloop daarvan is.
Basisschool

Crescendo

schooljaar 2019/20
tefdatum ieeriingen (t-1) per l oktober 2018

20ZO/1Ï

2021/21

201S

2020

2021/23
2021

groepsformatie onderbouw

ï

730.173 €

662.789 €

670.174 €

671.921

groepsformatie bovenbouw

t

6S6.299 €

532.865 €

534.254

budget BOA fonderwjjsachterstandeno.b.v. score)
salai re toeslag schoolleiding

t

496.683 C

496.683

e

559.340 €
33.527 €

636.784 e
496.683 t
33.527 ï

33.527 €

33.527

kleine schoten toesiag
zeer kleine scholen toeslag

c
t

€
t

t
e

€
t

<

137S339 f

1.829.783 <•

1.733.249 €

1.736.MS

•^

Overgangsbekost^ing onderwijs achterstandenbestriid ing
formule A. oude regeling
formule B. nieuwe reÊeiing
Verschil A-B
Met van toepassing zijnde percent^e
OvcTgangsbefoostiging

e

750.634 C

750.634 f

t

553.340 €

496.683 {

750.634
496.CS3

f

191.294 €

253.952 €

253.3S2

75%

so%

143.471 €

95.S47 t

t

2S%
47.824

- Ook in de komende jaren zal geleidelijk aan een aantal methoden vervangen gaan worden en zal er
meer ingezet gaan worden op de ontwikkeling van onderwijsapparatuur en -programmatuur. Ten
behoeve van het afnemen van de digitale cito toetsen, 'meer iet in de klas' en vervanging van defecte
laptops is extra geïnvesteerd in apparatuur. Voor 2020 zal aanpassing van het wifi net plaatsvinden
en zal er over gegaan worden naar Heutink-ict als de nieuwe provider ter vervanging van Stepco/
Schooldesk. Het offertetraject is inmiddels afgerond.
- Met de start van het nieuwe schooljaar 2019-2020 zijn alle leerlingen van groep 4 t/m 8 opnieuw
getest op de vakken rekenen en taal. Gebleken is dat veel leerlingen extra onderwijszorg nodig
hebben. Het ondersteuningstraject is inmiddels ingezet, zowel voor de leerlingen als de leerkrachten.
De verwachte aantal extra aanmeldingen van leerlingen als gevolg van de deels gereedgekomen
nieuwbouwplannen voor de wijk Kortvoort is uitgebleven. De laatste fase van oplevering van
nieuwbouwwoningen in de directe omgeving van de school zal in de zomer van 2020 plaatsvinden.
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- Als gevolg van het dalend aantal leerlingen zal de school er niet aan ontkomen dat wanneer
personeel afvloeit als gevolg van met pensioen gaan de komende jaren, de ontstane vacatures niet
ingevuld zullen worden. Het verloop van een aantal langdurige zieke personeelsleden is onzeker.
- Voor het komende schooljaar 2020-2021 zijn in het kader van de VloA (Verordening lokaal
onderwijs Amsterdam) subsidies aangevraagd voor met name Kansenaanpak, WE (Vroegschoolse
educatie) en ondersteunend personeel (Conciërge en Bewegingsonderwijs).
- Conform de afspraken in het bestuursakkoord is het bedrag dat per schooljaar 2018/2019
beschikbaar wordt gesteld via de prestatiebox, opgehoogd tot een bedrag van bijna € 193,86 per
leerling. Dit bedrag zal oplopen tot structureel 196,83 in 2020/2021. Ten aanzien van de prestatiebox
heeft de minister aangegeven dat hij voor het einde van 2020 zal komen met een nieuw voorstel
voor de inzet van de prestatieboxmiddelen per 2021/2022. Dit betekent dat de
prestatieboxmiddelen in schooljaar 2020/2021 voor het laatst onder de huidige voorwaarden
beschikbaar warden gesteld.

- Het budget voor personeels- en arbeidsmarktbeleid volgt de ontwikkeling van de gemiddelde
personele last (gpl) voor onderwijzend personeel. Daarnaast is het budget P&A aangepast als gevolg
van het convenant aanpak lerarentekort van l november 2019, ten aanzien van de werkdrukmiddelen. Deze middelen worden de komende 2 jaar verwerkt in de bekostiging. In dit kader stijgt
het bedrag per leerling in het primair onderwijs voor het tegengaan van werkdruk van €225 per
leerling naar een bedrag van €243,86 per leerling. Tevens is in december 2019 eenmalig €99,25 per
leerling uitgekeerd in kader van de Regeling bijzondere en aanvullende bekostiging PO 2019. Daarop
is de uitkering personeels- en arbeidsmarktbeleid met € 13,82 per leerling aangepast.
- Het contract met Stepco, het bedrijf dat de schoolautomatisering voor de EBG verzorgde liep in
februari 2020 af. Stepco heeft aangegeven als faciliterend bedrijf voor het onderwijs, participerend in
Schooldesk ermee te stoppen. Door het bestuur is een offertetraject opgestart om na te gaan, hoe en
door wie een nieuwe invulling te geven is aan innovatieve ontwikkelingen op het gebeid van
onderwijsautomatisering, gebruikmakend van de cloud. Een grote kapitaalsinvestering aan
apparatuur en programmatuur bleek na een QuickScan door Heutink-ict niet direct nodig te zijn. Wel
is gebleken dat scholing van personeel noodzakelijk is. Het wifi-netwerk heeft een upgrade
ondergaan.
- Ook de rijksinkomsten betreffende de (door)decentralisatie van de middelen voor het groot
onderhoud van gebouwen per 1 januari 2015 dat voorheen ten laste kwam van de lokale overheid
maken onderdeel uit van de exploitatie. In 2019 heeft de gehele buitenkant van de Bredeschool
Kortvoort een grote schilderbeurt gehad.
- In materiële zin (huisvestingslasten, leermiddelen en overige lasten) moet waar mogelijk geleidelijk
aan op de verschillende reguliere jaarlijks terugkerende uitgaven bezuinigd worden. Dit jaar is de
school daar niet aan toegekomen. De 'materiele balans' aan inkomsten en uitgaven is nog steeds niet
in evenwicht.

t

199

I

>

I
E

JB

FOC

f

»

PsfSonsfilstoÖWi.

29-6-2020

Pag. 39 van 49
J_
ter idqhti/icatie

VAN REE A'CCi()UNTANTS

i

E

Vereniging Scholen der Evangelische Broedergemeente in Amsterdam

«^

Bestuursverslag 2019 (29-06-2020)
- De inkomsten vanuit de begroting voor het Passend onderwijs zijn deels opgenomen en
beschikbaar gesteld middels arrangementen en ondersteuningsmiddelen ten behoeve van 6
individuele en 2 schoolarrangementen. Deze middelen worden op basis van noodzaak, onderzoek en
offertebasis beschikbaar te stellen. Het SWV passend onderwijs heeft een positieve verevening. In de
begroting van het SWV is daar rekening mee gehouden.
Middelen ingezet voor:
onderzoek (t.b.v. individuele leerlingen)

scholing/professionalisering
arrangementen van leerlingen uitgevoerd door derden op factuur
aanpassingen en materialen

€
€

12.848

€

17.405

€
€

30,253

Overige, niet vermelde uitgaven

€

3.351
3.072
3.552
9.975

e
f

40.228
115.344

Scholing professionalisering

€

Coördinatie adviesfoket

e

Time out voorziening

€

Totaal vermekle uitgaven
ontvangen ondersteuningsmiddelen
verschil

f
75.1.i6
verschil betreft de loonkosten van de personeelsformatie in de scholen

- De personele ontwikkeling:
In 2018 was de school al begonnen met het al eerder aangekondigde vertrek van oudere
personeelsleden als gevolg vrijwillige vervroegde uittreding en pensionering invulling te geven aan de
ontstane vacatureruimte. De parttime tijdelijk aangestelde directeur-bestuurder heeft zijn
begeleidingswerkzaamheden van de directie voortgezet. Er wordt voldaan aan de code goed bestuur
en de statuten van de Vereniging. In 2019 is verder invulling gegeven aan het steviger neerzetten van
de functie/taak 'Intern-begeleiden'. Daartoe is noodgedwongen extra extern aangetrokken personeel
ingezet moeten worden. Inmiddels zijn hiermee vorderingen gemaakt en zal ook in 2020 hierop extra
ingezet moeten worden vanwege de zorg- en ondersteuningsproblematiek. Onderstaand overzicht
geeft de bekostigde en aangestelde personele bezetting weer. Op termijn (na 2021) wordt
toegewerkt naar een verantwoord evenwicht van bekostiging en inzet.
aantal fte's {incl. duurzame inzetbaarheid } tbv groepen
directie

2019/20

aangesteld

2020/21

Ift

Ift

onderwijzend personeel (leraw) aangestekf 21,1 19^

onderbouw normatief OCW-bckostigd 10,5 9,S
bovenbouw normatief OCW-bekostigd 9^ 9,1
OndenfcijsachtStand O CW-bekostigd &ft 7,1
onderwijs onderst, en beh.pers. aaneesteld 10^4 10^
onda-wiji-ondersïeund BPA-bekostigd 7,64 73
individuele begeleiding O O
adm.bGh./concierge/dir.-best. BPA-bekostigd 3,2 2.9

totad personeel by EBG amgestekt 33,7 31^
toonkosten OCW-bekostigd € 2.205.835 € 2.024.781

normatief personeel OCW-bekostigd.tvlgs.land.GGL) 28. (33,1. 1 Z5^ (30.^)
tóontosten EBG-bekosttgd €2.289,816 €2.132.889

verschil bekostigd/a3ng&steld fte's. (vlgs !and. GGL) ~5^ (O.?) -t (1^)
verschil bekostigd /aangeste!d bekostigd -€ 83.981 -€ 108.109

c:
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- De in 2018 tijdelijk aangestelde parttime Bevo-leerkracht is vanwege de succesvolle resultaten
zowel bij de kinderen en als bij de ouders, in 2019 gecontinueerd. In het kader van het gevoerde
beleid 'gezonde school' wordt geïnvesteerd in het geven van extra bewegingsonderwijs voor de
onderbouw en kinderen die motorisch specifieke ondersteuning behoeven (Motorisch Remedial
Teaching). Hiervoor is aanvullende Rijks- en stadssubsidie aangevraagd en ontvangen.
Waar in 2018 het lerarentekort op de basisschool Crescendo naar tevreden kon worden ingevuld is
dat in 2019 niet meer aan de orde. Alle ontstane personele ruimte als gevolg van met name langdurig
zieke leerkrachten kon niet worden ingevuld en hebben klassenassistenten hun taak over moeten
nemen. Daartoe is wel het beleid van geen kinderen naar huis te sturen in stand kunnen blijven.
- AVG-gegevensbescherming:

In 2018 is invulling gegeven aan de specifieke taak van gegevensbeveiliging in het kader van de AVG
die eind mei 2018 van toepassing is. Het aanstellen van een externe functionaris gegevensbescherming maakte daar onderdeel van uit. 2019 wordt gebruikt om onder professionele
begeleiding het team, de ketenpartners en de ouders daarbij nauwer te betrekken. Daar is door
ziekte van de ICT-coördinator onvoldoende invulling aan gegeven kunnen worden. Inmiddels hebben
twee leerkrachten de coördinerende en ondersteunende ICT-taken op zich genomen. Het AVGprotocol/ beleid is op de website van de school geplaatst.
- gerealiseerd 2019 / meerjaren begroting t/m 2023
Naar aanleiding van de in de eerder geschetste nieuwe ontwikkelingen, is onderstaande
geactualiseerde meerjarenbegroting/ investering opgesteld. Op hoofdlijnen betreft het jaarlijks voor
zover nodig investering in leermiddelen van € 10.000,-, inventaris en apparatuur van €15.000,- en in
ICT van €25.000,-,

^ lokaal/^ aantal / aanschafprijs jaar van afschrijving^

omschrijving

actfvagroep

groep eenheden {per eenheid) aanschaf termijn

leermiddelen PO

Stepco/Heutink
algemeen
methoden/licenties

ICT

apparatuur

leermiddelen PO
overige materiele vaste activa

methoden/licenties
apparatuur/WIFI

ICT

vervanging T screens

2
l
l
2
l
l
l
5

ICT

vervanging T screens

s

2 S.000
1.000
€ 1.000

ICT

vervanging T screens

5

€

1.000

2023

8
5
5
5

l

€ 292.395

2018

7

leermiddelen PO

methoden /licenties

ICT
inventaris en apparatuur

overige materiële vaste activa mat vaste activa t/m 31/12/18

€
€
€
€
€
€
€
<

10.000
50.000
1 S.000
10.000
25.000
10.000

2019
2019
2019
2020
2020
2020
2020
2021
2022

B
5
20
8
5
8

-jaarlijks toenemende loonkosten van 1,0%,
- vanaf eind 2020 toenemende investering in vervanging van afgeschreven ICT-middelen waardoor
de afschrijvingen zullen toenemen,
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- bestendigen van de formatie onderbouw en bewegingsonderwijs en Individuele Begeleiding,
- scholing van personeel met name op het gebied van de schoolautomatisering in brede zin,

- in de meerjarenbegroting is globaal rekening gehouden met het gewijzigd OAB-beleid waardoor op
termijn €62.657,- (leerling afhankelijk) minder rijksinkomsten wordt verkregen na de overgangsperiode.

- als gevolg van de stapsgewijze invoering van de AVG zijn vooralsnog geen substantiële bedragen
opgenomen.

- ook voor 2020 zal in het kader van het vervangingsbeleid het bestuur niet kiezen voor het zijn van
eigen risicodrager Vf. Verwachte lasten van het zijn van eigen risicodrager zal ten minste l fte

(€70.000,-) bedragen. Het Vf is voornemens om ingaand 2021 het 'vervangingsbeleid' over te
hevelen naar de scholen. Hierdoor vervalt dan de jaarlijkse premie van gemiddeld € 75.000,-

- In het kader van de energietransitie zal met de VvE partners zonodig aangescherpt duurzaamheidsbeleid opgesteld gaan worden. De VvE Kortvoort voldoet aan de wettelijke duurzaamheidseisen
energie. Voor 2019 voldoet het gebouw Kortvoort 61 A-E aan de verbruiksvoorwaarden conform het
Activiteitenbesluit waarbij de erkende maatregelenlijst gelden voor de besparingsplicht maatregelen
met een TVT (terugverdientijd) van korter dan 5 jaar. Met de gemeente Amsterdam is overleg inzake
het realiseren van energiebesparing middels zonnepanelen.
Bosfsschoo!

Crescendo

;oja

Baten en fasten

2019

gerealiseerd voorlopig resultaat

20111

2011

1012

sail

begroot

begroot

begroot

begroot

Baten

3.1 Rijksbijdragen OCW pmoned
3.1 nilksbijdraien OCW inateried
3.2 Overige overheidsbijdragen en-sübs.VloA

2.422.659 e
27S.SOO c
84.952 €
e
80.000 (
42.786 t
2.905^17 c

2.256.187 C
277.237 (
423.459 e
121.099 c
e
41.780 t
3.119.76i t

( 1.936.952 e
f 166.857 C
e
2.103.809 (
68.470 €
€
€
162.069 e
e
238.078 €
(
1S71A1C f

2.197.002 (
129.6SS C
2.326.690 (
59.719 t
159.682 c

€

€
€

SWV Passend onderwijs
3.4 Baten werk in opdracht van derden

3.5 Overige baten+Vf

e
€
e

2.514.084 e

2.237,84.3 t

263.426 c
200.000 e
95.552 t
€
e
3.073.aS2 €

230.1SO (
200.000 t
90.302 £
c
2.7SSJ9S C

2.050.071
230.150
200.000
90.302

c
t
€
e
i
c
2S70S2I (

2.024.253
230.1SO
200.000
S0.302

3S44.705

lasten
Salarissen en soclafe lasten

Losien personeelsbefeid
4.1 Personeelslasten

-t ,2 Afschrijvingen
4,3 Huisvestmgslasten
4.4 Overige lasten

SaUo baten en lasten

4.5.

2.113.S7S l
617.93f C
2,731.410 C
67.896 l
128.620 C

2.842.910 C

2.171,584 (
645.513 {
2.817.102 (
66.896 c
128.620 c
238.365 c
3.2S0.9S3 <

3.094.291 C

2.067.575 (
384.601 f
2.452.176 C
68.896 G
128.620 C
164.365 (
2.814.057 (

276552 t

m sit- t

33S.»W- C

243534* I

296.813 €

333.471

166.365 €

1.990.905
3S4.601
2.375.506
69.896
128.620
162.365
2.736387

191.682-

BAPO / Duurzaamheidsbeleid

De eerder in 2011 afgegeven regeling inzake de BAPO-gelden geeft voor de EBG aan dat de Bapo
kosten jaarlijks ten laste komen van de exploitatie. Verplichtingen inzake gespaarde BAPO kunnen
warden voldaan vanuit de eerdergenoemde (bestemming)reserve personeel.
In de cao-onderhandelingen is overeengekomen dat ingaande l oktober 2014 de Bapo regeling
wordt vervangen door een duurzaamheidsregeling en een wettelijke overgangsregeling. Zie daarover
verder ook paragraaf 3.4.4. Er worden bij Crescendo geen duurzaamheidsuren gespaard.
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4.6. Treasuryverslag
Het treasuryverslag is een verplicht onderdeel van het financieel jaarverslag en bevat een korte
schets van het beleid en de uitvoering hiervan. De directeur-bestuurder is bestuurlijk
verantwoordelijk voor het gevoerde treasurymanagement van de Vereniging Scholen der EBG.
De Vereniging hanteert het uniforme treasurystatuut van de Besturenraad. Aan de hand van de in juli
2016 ingevoerde gewijzigde wet en regelgeving is het treasurystatuut aangepast en heeft toen een
positief advies gekregen van de Medezeggenschapsraad. In dit statuut is bepaald binnen welke
kaders instellingen voor onderwijs hun financiering- en beleggingsbeleid dienen in te richten. Het
uitgangspunt is dat de toegekende publieke middelen overeenkomstig hun bestemming worden
besteed. Alle rekeningen en deposito's (spaarrekening) zijn ondergebracht bij de ING.

Het primaire doel van de Vereniging is het verzorgen van onderwijs, een en ander vastgelegd in de
statuten van de vereniging scholen der EBG. Als gevolg hiervan is het financieren en beleggen
ondergeschikt en dienend aan het primaire doel. Het algehele doel van de treasuryfunctie is dat deze
de financiële continuïteit van de Vereniging waarborgt. De volgende doelen en voorwaarden zijn
daarbij leidend: liquiditeit op korte en lange termijn; liquideerbare en risicomijdende beleggingen
indien van toepassing; kosteneffectief betalingsverkeer;
hlet beleid van het bestuur is er daarnaast op gericht om een zo goed mogelijk rendement te
combineren met een zo laag mogelijk risico. Deze afweging wordt meegenomen in de productkeuze
naar aard, looptijd en beschikbaarheid van middelen.
- In de praktijk wordt invulling gegeven aan dit profiel door gebruik te maken van (maand) deposito's
en (internet)spaarrekeningen. Deze tegoeden zijn direct opeisbaar en ondergebracht bij de ING-bank
- In 2019 hebben, conform het daarop gerichte bestuursbesluit geen beleggingen plaats gevonden in
risicodragend kapitaal.

- de renteopbrengsten hoe beperkt die ook zijn op dit moment, zijn verantwoord in de financiële
exploitatie 2019.
- een keer per kwartaal wordt het verloop van de portefeuille tussen het bestuur en de Raad van
Toezicht geëvalueerd.

Het renteresultaat van de spaarrekening en rekening courant is in 2019 nihil. Dit komt doordat
enerzijds de bankkasten zijn toegenomen en de rente tot gemiddeld 0,05% is gedaald. De renten zijn
in de exploitatie verantwoord. Het eigen vermogen van de Vereniging is €2.255.190,- en is met 10,5%
toegenomen ten opzichte van 2018 met €2.039.350,- Het bestuur heeft gemeend ondanks de ruime
liquide middelen geen langdurige deposito's aan te gaan.
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4.7. Meerjarenbalans 2018 en 2019 en de prognose t/m 2023
Op basis van de gerealiseerde balansdjfers t/m 2018 ziet de ontwikkeling van de meerjarenbalans
van de Vereniging Scholen der Evangelische Broedergemeente in Amsterdam er als volgt uit:
MEERJARENBALANS
Crescendo
Bastsscfioo!

Ml»

2S19

rna

aui

rna

1033

Activa
Voste octfva
1.1 immateriële vaste activa
1.2 Materiele vaste activa
1.3 Finandelfi vaste activa

€

€

e

315.448 t

328.553 t

265.657 t

€
3IS.4SS C

e
328.SS3 t

€
157.994 {
c
1.896.495 C
2.054.489 C

c
2S1.407 €
€
2.268.492 t
2.S19.S99 C

2j«7,826 €

2.039.351 €

t
€
e
t

(
333.337 €
e
333.337 f

€
€
t
c
t

t
265.657 f

€
226.931 t
€
226.931 t

XS331

e
251.407 f
c
2.042.U6 C
2.233.SS3 €

t
251.407 £
€
1.769.145 €
J.020.S52 C

c
251.407 €
€
1.564.737 C
1.816.144 €

1.393.154
1.644.SS1

2A35.347 C

1.622.4(15 t

i^m.sos t

I.BU.075 C

1SS1A91

2.316.201 C
c
e
c
2.316.201 C

2.138.380 €
e
c
f
2.138.3a) t

1.802.484 G
€
{
e
1.S01.SSS t

1.559.050 €

1.367.167

€
30.000 €
c

e
30.000 e

•t
sa.aoo e

e
30.0W C

I
30.000 €
E
€
30.000 t

€
c
(

€
€
e

e
€
(

127.851 €
c
€
111.170 e
31.041 e
s e
454.025 f

127.851 €
e
€
111.170 €
31.041 c
s e
1B3.9S4 t
454.025 e

111.170
31.041
9
183.954
4sa.a2s

ijm.io» c

Ï.OU.C7S C

1.851.01

206.931 I

Vlottinüf activa
1.4 Voorraden

1.5 Vorderingen
1.6 Effecten (< Ijaar)
1.7 Uquide midtteler»

Activa totaal

251.407

Passiva
2.1 Eigen Vermogen
Algemene reserve

c
€
f
€
<

Bestemmingsreserve l

&estemming5reserve 2
Bcstemmingsrescrve 3

c
c
€

2.039.351 €

€

t
€
1.559.05(i t

1.367.467

2.2 Voorzieningen

Voorziening groot onderhoud

Voorïiening jufaiiea '^
Voofï. duurïame inïetbaarheidf&üderenveriof) ^
Overige voonieningen
2,3 Langlopende sdiulrfen
Kredjetinstellinsen
Oi/erige lang!opencie schulden

€
€
e
e
t

€
e
50305 f

€
6S.12I €
€
€
6S.111 €

e
t

i
€
t

c
e
t

2.4 Kortiopende schuiden
Kredietinsieliingen

t

Crediteuren
Ministerie van OCW

e

Beiastingen en premies sociale tfer2ekeringen
Schufden tenake pensiocner
Overige kortiopencie schulden
Overlopende passiva

e
50.305 €

t
ï

c
€

Passiva totaal

56.421 e
c
t
92.768 <
22.258 €
€
126.723 €
we.im f

31.041 e
9 t
183.954 i
1S4.02S c

127.851 C
€
e
111.170 €
31.041 i
9€
183.954 e
454.025 t

tisr.sit t

2^35.147 €

2.622.405 <

127.851 e
c
€
111-170 £

€

183.954 €

30.000

10.000

127.851

De grote toename van de liquide middelen mede als gevolg van de vorderingen, het eigen vermogen

en het balanstotaal houdt voornamelijk verband met de incidentele bijdragen van het Rijk inzake de
(overlopende) herziening van de gewichtenleerlingen. In de toekomstparagraaf is aangegeven dat er
de nodige investeringen zowel personeel als materieel in 2019/2022 zullen plaatsvinden. Hierdoor
zal geleidelijk aan het 'geflatteerde' balanstotaal bijgesteld worden.
"i.
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4.8.

Risicomanagement

Toepassing van het risicomanagementmodel van de PO-Raad heeft eerder al in 2018 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. Deze vindt u terug in
hoofdstuk 3.11.
Van de belangrijkste risico's die de doelstellingen van de EBG kunnen bedreigen, zijn op basis van de
inventarisatie, O risico bestempeld als urgent en personele risico's bestempeld als middelgroot.
Daarnaast zijn er 20 onderwerpen met een laag risico binnen de 5 door de PO-raad genoemde
domeinen.

4 risico's betreffende het domein Bestuur en Organisatie en zijn bekend. De bestuurlijke bezetting
van de Vereniging is voldoende. Die van het toezichtsorgaan moet statutair bestaan uit ten minste 3
en maximaal 5 personen. Het aantrekken van leden voor de RvT met de juiste competentie vergt de
nodige inspanning. Toezicht op de verschillende domeinen kwam daarmee onder druk en wordt als
een risico voor het besturen van de organisatie beschouwd. Halverwege 2018 werden een tweetal
leden aan de Raad van Toezicht toegevoegd waardoor statutair voldaan wordt.
De 3 Onderwijs en Identiteit risico's hebben voornamelijk betrekking op het waarborgen van de
kwaliteit van het onderwijs en de (zorg)leerlingen. Gelijktijdig met het opstellen van het risicoprofiel
van de EBG heeft de organisatie vier vakgroepen met ieder een eigen coördinator ingesteld, met
toegewezen verantwoordelijkheden. De kwaliteit wordt deels digitaal gevolgd en van de nodige
impulsen voorzien middels het doorlopende project Kwaliteitskaarten. De opwaardering heeft in
2018 plaatsgevonden van de IB-functie, zowel kwalitatief als wat betreft de personele invulling.
Helaas bleek in de loop van 2019 daar onvoldoende resultaat uit te komen. Personele wijziging door
inzet van externen was het gevolg. Hiermee zijn de risico's voor wat betreft de zorgleerlingen en de
personele competenties op dat gebied beter in beeld gekomen. Ook een voortdurende bron van
aandacht bleek de begeleiding van het eigen personeel door een tijdelijk aangetrokken
onderwijsdeskundige. De aandacht voor de betrokkenheid van de ketenpartners zoals daar zijn
Jeugdzorg, de GGD en het samenwerkingsverband Passend onderwijs vraagt om inspanning. Mede
met behulp van de VloA subsidies Kansenaanpak wordt in dit alles structureel geïnvesteerd.
De 5 Financiële risico's hebben onder meer te maken met de begroting, de overschrijding van
budgetten. Ook het wisselend aantal leerlingen (verhuizingen en mondjesmaat aanmeldingen en het
verlaten van grote groepen 8 van de school), zorgt voor veranderende inkomsten en dus een beperkt
(deels) niet te calculeren risico. De bezuinigingen door OCW in het toekennen van
onderwijsachterstandsmiddelen op een gewijzigde basis (vervallen van de gewichtenregeling) levert
vooralsnog een flinke derving op. Een begrotingstekort voor de komende jaren is in beeld met name
door het dalen van het aantal leerlingen. Ook het risico van het al of niet zijn van eigen risicodrager
betreffende het Vervangingsfonds heeft de blijvende aandacht. De inzet en de juiste verdeling van de

zorgmiddelen/ Passend onderwijsgelden heeft de nodige aandacht, en is op dit moment niet direct
een financieel risico vanwege de bestendigende rijkssubsidiëring.
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De Personele risico's betreffen voornamelijk het behoudt van voldoende gekwalificeerde
leerkrachten en de begeleiding van de directeur. Het eerder opgestelde Vervangingsbeleid stagneert
vanwege het lerarentekort. Voorziene risico's van een aantal leerkrachten die 'tegelijk' met pensioen
gaan heeft in 2018-2019 geen grote zorgen gebaard. Het proces van invoering van de functiemix is
verleden tijd als gevolg van de nieuwe CAO 2019-2020 waarbij onder andere begin 2020 een herzien
Functieboek en Beloning- en Scholingsbeleid is opgesteld ter bespreking in team en MR.
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 2019 nadrukkelijk aan
de orde gesteld. Daartoe wordt nu dan ook actief ingezet op het POP (PersoneelsOntwikkelPlan).
Onder het adagium 'dat niemand achter mag blijven' is nu voortdurende aandacht voor de
competenties van ieder. De inzet van het onlangs in gebruik genomen HRM-Performance systeem
van Dyade moet daaraan bijdragen. Op de jaarlijks te houden "strategiedagen" met bestuur, RvT,
directie en management is in juni 2019 daar uitgebreid aandacht geweest voor het herwaarderen
van de eenheid. Ook is er gericht aandacht om meer langdurig zieke personeelsleden te voorkomen.
De Huisvestingsrisico's liggen voornamelijk in het feit dat er nog steeds onvoldoende Rijksmiddelen
ontvangen worden voor de (materiele) instandhouding van het 11 jaar oude Bredeschool gebouw.
Weliswaar een landelijk probleem maar niettemin risico's met zich meebrengt van onderuitputting
van de (reserve)middelen. Binnen de Vereniging van Eigenaren is daarvoor aandacht en in het
overleg met de VvE Kortvoort is een summiere meerjarenbegroting aan de orde gesteld. Overleg
tussen de VvE en de gemeente vindt plaats om invulling te geven aan de Maatschappelijke ruimte
(voorheen t.b.v. de BSO/Partou). Inmiddels is deze ruimte ingenomen door de basisschool de Blauwe
Lijn, waardoor nu derving van inkomsten wordt voorkomen. Bekend is dat een van de vier partners
de Bredeschool op termijn (over 3 a 4 jaar) zal gaan verlaten in het kader van het uitvoering geven
aan het OHP van Amsterdam. Op een l januari is de stichting Sirius en de stichting Bijzonderwijs
gefuseerd tot een onderwijsorganisatie, stichting ZONOVA. Hiermee is de sub VvE van Eigenaars
Kortvoort van drie naar twee leden gegaan. De hoofd VvE is onveranderd gebleven.
De gedateerde schoolautomatisering uit 2015 is rond de jaarwisseling 2019-2020 overgenomen door
Heutink-ict en wordt er volledig in de cloud gewerkt. Zoals eerder aangegeven heeft deze overgang
niet al te veel materiele kosten met zich meegebracht. Wel zal er nog flink geïnvesteerd moeten
warden in scholing en opleiding.
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5.

Verslag van de Toezichthouder

Dit verslag van de Raad van Toezicht heeft de instemming van de twee leden, de dames H. J.
Noordwijk en L. A. Pont van de RvT. De aan de Vereniging verbonden Toezichthouder voldoet aan
artikel 17 van de Wet op het primair onderwijs. Na in 2018 gezamenlijk een inwerkperiode te hebben
doorgemaakt is in 2019 meerdere keren bijeengekomen zowel onderling als met de directie en de
MR. Met dit alles is voldaan aan het gestelde van Code goed bestuur. Er is geen vergoedingsbeleid
door de vereniging vastgesteld en derhalve worden de werkzaamheden van de Raad van Toezicht
onbetaald uitgevoerd op basis van vrijwilligheid. De voorzitter kan een vergoeding ontvangen binnen
de grenzen van de wettelijke regeling voor vrijwilligers. Hier is ook dit jaar geen gebruik van gemaakt.
Het bestuur wordt gevormd door de directeur-bestuurder van het eerste uur, Glenn Lashley. Hij is na
zijn pensionering in augustus 2018 van het voorgaand jaar parttime benoemd door de Vereniging
scholen der Evangelische broedergemeente. Dit om de aangestelde directeur mw. Glenda Acton
onderwijsinhoudelijke en in de bedrijfsvoering te begeleiden tot de functie van directeur-bestuurder.
In dat kader zijn in 2019 intensieve functionering- en beoordelingsgesprekken gevoerd door de
directeur-bestuur als werkgever en de voorzitter van de RvT. In tegenstelling tot voorgaand jaar is
gezamenlijk de conclusie getrokken dat de gestelde vooruitzichten nog niet aan de orde zijn. Met als
gevolg dat de directeur-bestuurder is verzocht als zodanig aan te blijven of als bestuurder. Hierover is
met de accountant van gedachten gewisseld.
In het verslagjaar 2019 heeft Raad van Toezicht gedrieën zich beziggehouden met
onze gedragsregels, verantwoordelijkheden, samenstelling en werkwijze en de manier van
informatievoorziening. Terugkoppeling naar de Algemene Vergadering heeft plaats gevonden. Niet
alleen in formele overleggen maar ook daarbuiten is in evaluerende zin met elkaar gesproken. Wat
de tussentijdse en jaarcontrole van de financiën betreft wordt Van Ree Accountants opnieuw
verzocht de uitvoering van de hiervoor nodige werkzaamheden uit te voeren.
De Raad van Toezicht voert meerdere keren per kwartaal een overleg met de directeur-bestuurder.
Hierbij kwamen in 2018 niet alleen aan de orde de in de paragraaf 3.11 en 4.4 genoemde zaken in
het kader van de verdere uitwerking van de Risicobeheersing en Controle alsmede de continuïteit
van de organisatie. Met name de personele bezetting en de rol van de directeur. De risicovolle zaken
als de neerwaartse ontwikkeling van het leerlingaantal en de daarmee gepaard gaande wisselende
rijksinkomsten, de verwachte rijkskortingen op o.a. het onderdeel Onderwijsachterstanden waren
onderwerp van gesprek. Alsmede de materiële uitgaven die ten opzichte van 2018 zijn toegenomen
en ten laste gaan van de personele inkomsten.
De VloA subsidies voor het schooljaar 2018-2019-2020 van de gemeente Amsterdam hebben veel
aandacht gevraagd, mede doordat dit een accountantscontrole verlangd werd. De financiële en
inhoudelijke verantwoording leverde een goedkeurende verklaring op. Ook voor het lopend en
komende jaar zal gezien de hoogte van de aangevraagde subsidie een verklaring verlangd worden.
De RvT volgt de inspanningen en de resultaten van de gesubsidieerde projecten met genoegen. De
Raad heeft vernomen dat de toetsresultaten dit jaar wederom lager waren en dat hieraan meerdere
'\
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oorzaken ten grondslag liggen. Een daarvan is de toename van het aantal zorgleerlingen dat deelnam
aan de toetsing. Zorgen worden daarbij geuit over de gebleken competenties. Waardering voor de
zelfreflectie en de daarop ingezette kwaliteitsslag met behulp van een extern aangetrokken
onderwijsdeskundige. De resultaten worden dan nu ook met vertrouwen tegemoetgezien.
In het bestuursverslag is aandacht besteed aan de risico-inventarisatie. Wij onderschrijven enerzijds
de zorgen die geuit worden maar ook de constatering van een positieve ontwikkelingen. De Raad
heeft uiteraard ook kennisgenomen van de positieve financiële resultaten over 2019. De positief

begrootte exploitatie bleek gestand gedaan. Maar gezegd moet worden dat dit mede te danken is
aan de extra verkregen Rijksmiddelen. De tussentijdse rapportages gaven daar al een beeld van te

zien. De meerjarenbegroting over 2019 t/m 2023 laat zien dat de komende jaren op een wisselend
resultaat mag worden gerekend. Geconstateerd wordt dat de beschikbare middelen ook ingezet
moet worden waarvoor ze bedoeld zijn: het onderwijs.
De in mei gehouden strategiedag stond enerzijds in het teken van een steviger IB-beleid, meer
aandacht voor de zorg maar bovenal het naar elkaar uitspreken van vertrouwen en samenwerking.
Waar de Raad van Toezicht eerder aandacht heeft gevraagd van het bestuur en directie voor een
reëlere reserve, gezien de kapitalisatiefactor, constateert zij dat die koers nog niet is ingezet. De
financiële buffer is meer dan voldoende.
De ontwikkelingen uit de paragraaf Risicomanagement en de deels al ingevoerde voornemens die
voortvloeien uit de meerjarenbegroting zullen nauwgezet gevolgd worden 2020. Met name de
scholing van het personeel en de ontwikkelingen met betrekking tot onze zorgleerlingen. Met het
voorliggende Bestuursverslag en het financieel Jaarverslag van het bestuur stemt de Raad van
Toezicht in om deze met de door Dyade opgestelde jaarrekening over 2019 voor te leggen aan de
accountant voor het verkrijgen van een goedkeurende verklaring ter doorzending naar DUO.
Zoals gezegd is de Raad van Toezicht genuanceerd tevreden over de getoonde onderwijs en
financiële resultaten. Dit mede dankzij de inzet van de VloA subsidies en de arrangementen vanuit
het Passend Onderwijs, alsook de deelname van het personeel aan de verschillende vormen van
(bij)scholing en profilering van onze basisschool Crescendo. Maar met name onze ouders zullen deze
inzet en de beoogde onderwijsresultaten en goede voornemens volgens. Ergo niettemin zal de inzet
van alle medewerkers met waardering en vol vertrouwen ook in het komende jaar met plezier
warden gevolgd.
Met vriendelijke groet,
Dhr. C.W. Lindner, Voorzitter Raad van Toezicht
van De Vereniging scholen der Evangelische Broedergemeente in Amsterdam
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6. Jaarrekening

6.1. Inleiding
Met de invoering van het RJ660 (Raad voor de Jaarverslaggeving, hoofdstuk 660 Onderwijsinstellingen), anders gezegd de accountantsrichtlijnen, is een einde gekomen aan de eigen onderwijsregelgeving. En daarmee nu op gelijke voet met het bedrijfsleven gekomen. Onderling kunnen nu
dus cijfers vergeleken worden. Het Cfi heeft met deze 'benchmarking', die openbaar is, al een begin
mee gemaakt. 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, BAPO
verwerking (voor aantoonbare verplichting in de toekomst), 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. Dat mag niet groter zijn dan 5% van de gemiddelde omzet over de afgelopen drie
jaar. Ingestelde voorzieningen hebben betrekkingen op uit het verleden ontstane verantwoorde
risico's waaruit toekomstige verplichtingen voortkomen.
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 opgenomen bezittingen zijn relatief jong en
vertegenwoordigen een reële opgenomen waarde. 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.
31-12-2019 31-12-2018

Activa

31-12-2019 31-12-2018

Passiva

Eigen vermogen
Voorzieningen
Kortlopende schulden

2.316.202 2.039.350

Liquide middelen

315.448 333.337
251.407 157.994
2.268.492 1.896.495

Totaal activa

2.835.347 2.387.826

Totaal passiva

2.835.347 2.387.826

Materiële vaste activa
Vorderingen

65.121 50,305
454.024 298.171

Aanvullend op dit bestuursverslag over 2018 treft u separaat de volledige jaarrekening 2018 aan die
de goedkeuring heeft van de accountant van Van Ree Accountants.
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GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA, PASSIVA EN RESULTAATBEPALING
Algemeen
De grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn conform de Regeling voor de Jaarverslaggeving
Onderwijs (RJO). Op basis van de Regeling voor de Jaarverslaggeving Onderwijs worden Titel 9 Boek 2
BW en de Richtlijnen van de Raad voor de Jaarverslaggeving toegepast (behoudens afwijkingen
aanvullingen in de Regeling voorde Jaarverslaggeving Onderwijs). De jaarrekening is opgesteld in
gehele euro's.
Activa en passiva, met uitzondering van het eigen vermogen, worden in het algemeen gewaardeerd
tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke
waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans, de
staat van baten en lasten en het kasstroomoverzicht zijn referenties opgenomen. Met deze referenties
wordt verwezen naar de toelichting.
Voor zover noodzakelijk worden op de vorderingen voorzieningen getroffen voor verwachte oninbaarheid.

Continuïteit
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.
Vergelijking met voorgaand jaar
De grondslagen voor waardering van activa, passiva en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten
opzichte van voorgaand jaar.
Verbonden partijen
Als verbonden partij worden aangemerkt alle rechtspersonen waarover overheersende zeggenschap,
gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend.
Grondslagen Balans
Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of de
vervaardigingsprijs, verminderd met de afschrijvingen. De afschrijvingen vinden lineair en naar
tijdsgelang plaats op basis van de verwachte toekomstige gebruiksduur.
Onderstaand worden de afschrijvingstermijnen per categorie weergegeven.
Tevens zijn de activeringsgrenzen vermeld.
Categorie

Installaties
Kantoormeubilair/inventaris
Schoolinventaris

Huishoudelijke apparatuur en machines
Onderwijskundige apparatuur en machines
Audio apparatuur
Computer

afschrijvings- afschrijvingstermijn in
percentage per
maanden
jaar in %

180-480
120-240
120-180-240

60
120
60
36

6,67-2,5
10-5
10-6,67-5
20
10
20

Lee rm id d

Computers/printers/ov
Leermiddelen

Versie: 0,1
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Kosten van groot onderhoud aan de bedrijfsgebouwen worden rechtstreeks verantwoord in de staat van
baten en lasten
Financiële vaste activa

Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie.
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan 12 maanden.

Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserve.
Voorzieningen
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de
balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en
waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen
de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te
wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar
verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld.
Wanneer de verwachting is dat een derde de verplichtingen vergoedt, en wanneer het waarschijnlijk is
dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting, dan wordt deze
vergoeding als een actief in de balans opgenomen.
Voorzieningen worden onderscheiden naar aard en doel.
Toevoegingen aan de voorzieningen vinden plaats door dotaties ten laste van de staat van baten en
lasten. De onttrekkingen vinden rechtstreeks plaats ten laste van de betreffende voorziening.
Voor het contant maken van de waarde van de voorziening wordt gerekend met een rekenrente welke
voor eind 2019 wordt bepaald. De berekening is als volgt:
Rekenrente = Wettelijke rente (bron: DNB) -/- Inflatie (bron: CBS).
Voor 2019 wordt er gerekend met een rekenrente van -0,70%. Waarbij de waarde voor de wettelijke
rente vastgesteld is op 2,00% en de uitgangswaarde voor de inflatie 2,70% is.
Jubileumuitkeringen

De voorziening jubilea wordt opgenomen tegen de contante waarde van de verwachte uitkeringen
gedurende het dienstverband. Voor de berekening van de contante waarde van de voorziening wordt
gerekend met de rekenrente welke onder het kopje voorzieningen is benoemd. Daarnaast wordt onder
meer rekening gehouden met verwachte salarisstijgingen en de blijfkans.

/~\
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Kortlopende schulden

De overlopende passiva betreffen de vooruitontvangen bedragen die aan opvolgende perioden worden
toegerekend en/of nog te betalen bedragen, voor zover ze niet onder de andere kortlopende schulden
zijn te plaatsen.
Grondslagen Staat van Baten en lasten

hlet resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten over het verslagjaar, met
inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.
De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Lasten en risico's die
hun oorsprong vinden vóór het einde van het verslagjaar, zijn in acht genomen als zij voor het opmaken
van de jaarrekening bekend zijn geworden.
Het resultaat van de staat van baten en lasten wordt toegevoegd aan de (bestemde) reserve(s) die door
het bestuur is/ zijn bepaald.

Rijksbijdragen worden als baten verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarop de
toekenning betrekking heeft.
Overheidssubsidies

Exploitatiesubsidies worden als bate veranhvoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarin de
gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd
exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze
worden ontvangen en de Vereniging de condities voor ontvangst kan aantonen.
Personeelsbeloningen

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat
van baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.
De Vereniging heeft de toegezegd-pensioenregeling bij het bedrijfstakpensioenfonds
in de jaarrekening verwerkt als verplichtingenbenadering.

Voor toegezegde-bijdrageregelingen betaalt de instelling op verplichte, contractuele of vrijwillige basis
premies aan pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen. Behalve de betaling van premies heeft
de instelling geen verdere verplichtingen uit hoofde van deze pensioenregelingen.
De premies worden verantwoord als personeelskosten als deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde
premies warden opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een
vermindering van toekomstige betalingen.
Pensioenregeling
Nederlandse pensioenregelingen:

De instelling heeft op de balans geen eigen pensioenvoorziening opgenomen.
De instelling is volgens de cao aangesloten bij het ABP. De belangrijkste
kenmerken van deze regelingen zijn:
pensioengevende salarisgrondslag is middelloon
er heeft in 2019 geen indexatie plaatsgevonden
de dekkingsgraad van het ABP was per 31-12-2019 97,80%
overige kenmerken zijn te vinden op www.abp.nl
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Op de Nederlandse pensioenregelingen zijn de bepalingen van de Nederlandse Pensioenwet van
toepassing en worden op verplichte, contractuele of vrijwillige basis premies aan pensioenfondsen en
verzekeringsmaatschappijen betaald door de instelling. De premies worden verantwoord als
personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als
overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstige betalingen.
Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de balans opgenomen.
Afschrijvingen op materiële vaste activa

Materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de verwachte
toekomstige gebruiksduur van het actief.
Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.
Financiële baten en lasten
Rentebaten en rentelasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet
van de betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met
de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.
Grondslagen Kasstroomoverzicht

hlet kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Bij de indirecte methode
wordt het resultaat als basis genomen.
Dit overzicht geeft weer waaraan de in de verslagperiode beschikbaar gekomen gelden zijn besteed.
In samenhang met de balans en de staat van baten en lasten moet het kasstroomoverzicht bijdragen
aan het inzicht in de financiering, de liquiditeit, de solvabiliteit en het vermogen van de instelling om
geldstromen te genereren.
Kredietrisico

De liquide middelen staan uit bij banken die minimaal voldoen aan het treasurybeleid.

y-
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BALANS PER 31 DECEMBER 2019
En vergelijkende cijfers 2018. - na verwerking resultaatbestemming -

€

31-12-2019
€

31-12-2018
€

€

1 ACTIVA
1.1 Vaste activa
1.1.2 Materiële vaste activa

315.448

Totaal vaste activa

1.2 Vlottende activa
1.2.2 Vorderingen
1.2.4 Liquide middelen

333.337

315.448

251.407
2.268.492

333.337

157.994
1.896.495

Totaal vlottende activa

2.519.899

2.054.489

TOTAAL ACTIVA

2.835.347

2.387.826

2 PASSIVA
2.1 Eigen vermogen
2.2 Voorzieningen
2.4 Kortlopende schulden
TOTAAL PASSIVA

2.316.202
65.121
454.024

2.039.350
50.305
298.171
2.835.347

2.387.826

^\
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2019
En vergelijkende cijfers 2018

€

2019
€

€

Begroot 2019
€

€

2018
€

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen OCW
3.2 Overheidsbijdragen en
-subsidies overige overheden
3.5 Overige baten

2.862.022
189.455

2.698.159
164.952

2.703.375
170.152

42.786

68.285
3.119.762

Totaal baten

2.905.897

2.873.527

4 Lasten
4.1 Personeelslasten

4.2 Afschrijvingen
4.3 Huisvestingslasten
4.4 Overige lasten
Totaal lasten
Saldo baten en lasten

6
6.1

2.257.591
95.793
128.620
179.819

2.326.691
59.719
159.682
296.818

2.103.809
68.470
162.069
238.078

2.842.910

2.661.823

2.572.426

276.852

211.704

333.471

Financiële baten en lasten
Financiële baten

238
238

Saldo financiële baten en lasten
Totaal resultaat

276.852

211.704

333.709

(Voorstel) bestemming van het resultaat

Een (voorstel) bestemming van het resultaat is opgenomen na de toelichting op de te onderscheiden posten van de staat
van baten en lasten.
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KASSTROOMOVERZICHT 2019
En vergelijkende cijfers 2018

Ref.

€

2018

2019
€

€

€

Kasstroom uit operationele activiteiten

Aanpassingen voor aansluiting
bedrijfsresultaat:
- Afschrijvingen
- Mutaties voorzieningen

59.719

4.2
2.2

74.535

85.671

-93.651
155.853

Totaal van aanpassingen in werkkapitaal
Kasstroom uit bedrijfsoperaties

6.1.1-/-1.2.2.14

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in materiële vaste activa

68.470
17.201

14.816

Totaal van aanpassingen voor aansluiting met
het bedrijfsresultaat
Veranderingen in werkkapitaal:
1.2.2-/-1.2.2.14
- Vorderingen
2.4-/-2.4.18
- Kortlopende schulden

Ontvangen interest

333.471

276.852

Resultaat uit gewone bedrijfsoefening (saldo
baten en lasten)

1.1.2

516.697

31.393
62.202

548.090

413.589

967.232

238

542

413.827

967.700

-41.830

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

-62.530

-41.830

-62.530

371.997

905.171

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
afrondingsverschil
Mutatie liquide middelen

1

1.2.4

Het verloop van de geldmiddelen is als volgt:
€
Stand liquide middelen per 1-1
Mutatie boekjaar liquide middelen
Stand liquide middelen per 31-12

Versie: 0,1

2019
€

2018

€

€

1.896.495

991.324
905.171

371.997
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TOELICHTING OP DE TE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE BALANS
1.1.2 Materiële vaste activa 1.1.2.1 1.1.2.2 1.1.2.3 1.1.2.4 1.1.2.5
Gebouwen Terreinen Inventaris Overige Vaste
en materiële bedrijfsapparatuur vaste activa activa in

1.1.2.6
Niet aan de Totaal

bedrijfsuit- materiële

oefening vaste activa
uitvoering dienstbare
en vooruit- MVA

betalingen

op MVA
€

€

€

€

€

€

€

Stand per 01-01-2019
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs
Cumulatieve afschrijvingen en
waardeverminderingen
Cumulatieve herwaarderingen

4.359

799.821

121.466

925.646

4.359

507.426

80.524

592.309

292.395

40.942

333.337

15.647

26.183

41.830

50.417

9.302

59.719

Materiële vaste activa

per 01-01-2019
Verloop gedurende 2019
Investeringen
Desinvesteringen
Afschrijvingen
Afschrijvingen op desinvesteringen
Overige mutaties

34.770-

Mutatie gedurende 2019

16.881

17.889-

Stand per 31-12-2019
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs
Cumulatieve afschrijvingen en
waardeverminderingen

4.359

815.468

147.649

967.476

4.359

557.843

89.826

652.028

257.625

57.823

315.448

Cumulatieve herwaarderingen
Materiële vaste activa

per 31-12-2019
Inventaris en apDaratuur

In 2019 is er geinvesteerd in computers (met kar) en telefoons.
Overiae materiële vaste activa

In 2019 is er geïnvesteerd in methodemateriaal, oa wereldorientatie, verkeer, leesmethode en is er divers spel en ontwikkelingsmateriaal
aangeschaft

ter idenitificatie
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TOELICHTING OP DE TE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE BALANS
1.2 Vlottende activa
1.2.2

Vorderingen

€
1.2.2.2 OCW

31-12-2019
€

31-12-2018
€

1.2.2.6 Personeel

€
141.032
2.000
750

143.341
2.000

1.2.2.10 Overige vorderingen

143.782

145.341

Subtotaal vorderingen

57.936

1.2.2.12 Vooruitbetaalde kosten
1.2.2.14 Te ontvangen interest
1.2.2.15 Overige overlopende activa

4.974
238

48.130

g.ooo

Overlopende activa

106.066

14.212

Totaal Vorderingen

251.407

157.994

Alle vorderingen genoemd onder 1 .2.2 hebben een looptijd korter dan een jaar.

1.2.2.10 Overige vorderingen
€

31-12-2019
€

31-12-2018

€

€

750

1.2.2.10.7 Overige vorderingen

750

Totaal Overige vorderingen

1.2.4 Liquide middelen
€

1.2.4.2 Tegoeden op bankrekeningen
1.2.4.3 Deposito's
Totaal liquide middelen

31-12-2019
€

1.792.466

31-12-2018
€

€

1.420.706

476.026

475.789
2.268.492

1.896.495

/~\
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2

Passiva

2.1

Eigen vermogen

Stand per Resultaat Overige Stand per Stand per Resultaat Overige Stand per
01-01-2018 2018 mutaties 31-12-2018 01-01-2019 2019 mutaties 31-12-2019
e
€
e
e
€
€
€

€

2.1.1 Eigen vermogen
2.1.1.1 Algemene reserve
2.1.1.2 Bestemmingsresen/es (publiek)

1.705.641

Totaal Eigen vermogen

1.705.641

310.636
23.073

2.016.277
23.073

2.016.277
23.073

299.925

333.709

2.039.350 2.039.350

276.852

2.316.202

-23.073
2.316.202

De toelichting over de beperkte doelstelling(en) van de reserve(s) is/zijn vermeld in de Grondslagen.

2.1.1.2 Bestemmingsreserves
(publiek)

Stand per Resultaat Overige Stand per Stand per Resultaat Overige Stand per
01-01-2018 2018 mutaties 31-12-2018 01-01-2019 2019 mutaties 31-12-21)19

€

€

€

€

€

€

€

e

2.1.1.2.4 Resen/e personeels-en
arbeidsmarktbeleid

23.073

23.073 23.073 -23.073

23.073

23.073

Totaal bestemmingsreserves

(publiek)

23.073 -23.073

2.2

Voorzieningen Stand per Onttrek-king Rente Stand per Bedrag Bedrag 1 t/m Bedrag

2,2.1

Personele

01-01-201a Dotatle2019 2019 Vrijval 2019 mutatie* 31-12-2019 < 1 jaar 5jaar >5)aar
e
€
e
€
€
€
e
€
€

voorzieningen

50.305

17.099

2.283

65.121

10.045

21.250

33.826

50.305

17.099

2.283

65.121

10.045

21.250

33.826

Totaal

Voorzieningen

• bij netto contante waarde

2.2.1

Personele

voorzieningen

Stand per Onttrek-king Rente Stand per Bedrag Bedrag l t/m Bedrag
01-01-2019 Dotatie 2019 2019 Vrijval 2019 mutatie* 31-12-2019 < 1 jaar 5 jaar > 5 jaar
€
€
€
€
€
€
€
€
€

2.2.1.4 Jubileumuitkeringen
Totaal personele
voorzieningen

50.305

17.099

2.283

65.121

10.045

21.250

33.826

50.305

17.099

2.283

65.121

10.045

21.250

33.826

* bi] netto contante waarde

2.4

31-12-2019

Kortlopende schulden
€

2.4.8 Crediteuren

127.851

2.4.9 Belastingen en premies sociale verzekeringen
2.4.10 Schulden terzake van pensioenen
2.4.12 Kortlopende overige schulden

111.170
31.041

Versie: 0,1

31-12-2018
€
56.421
92.768
22.258

g

270.071

Subtotaal kortlopende schulden
2.4.14 Vooruit ontvangen subsidies OCW
2.4.17 Vakantiegeld en vakantiedagen
2.4.19 Overige overlopende passiva

€

€

171.447

2.707

2.546

73.127

59.176
65.001

108.119

Overlopende passiva

f83.953

126.723

Totaal Kortlopende schulden

454.024

298.170

ter ide|i(tifi(iatie
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TOELICHTING OP DE TE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
3 Baten

3.1

Rijksbijdragen
€

3.1.1 Rijksbijdragen
3.1.1.1 Rijksbijdrage OCW

2019
€

Begroot 2019
€ €
2.618.073

2.195.175
2.195.175

Totaal Rijksbijdrage

€

2018
€

2.259.506
2.618.073

2.259.506

3.1.2 Overige subsidies

3.1.2.1 Overige subsidies OCW

545.748

327.906
327.906

545.748

Totaal Rijksbijdragen
3.1.4 Ontvangen doorbetalingen

rijksbijdrage SWV
Totaal Rijksbijdragen

3.2 Overheidsbijdragen en -subsidies
overige overheden

€

3.2.2 Overige overheidsbijdragen en subsidies overige overheden
3.2.2.2 Overige gemeentelijke en
Gemeenschappelijke Regelingen bijdragen en -subsidies

121.099

85.302

110.747

2.862.022

2.703.375

2.698.159

2019
€

€

189.455

Begroot 2019
€

€

170.152

2018
€

164.952

Totaal Overige overheidsbijdragen
en -subsidies overige overheden
Totaal overheidsbijdragen en subsidies overige overheden

3.5 Overige baten

€
3.5.1 Verhuur

3.5.10 Overige
Totaal overige baten

Versie: 0,1

189.455

170.152

164.952

189.455

170.152

164.952

2019
€

€

Begroot 2019
€

€

9.000
59.285

2018
€
9.000
33.786

68.285

42.786
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4

Lasten

4.1 Personeelslasten

€
4.1.1 Lonen, salarissen, sociale lasten
en pensioenlasten
4.1.1.1 Lonen en salarissen
4.1.1.2 Sociale lasten

4.1.1.3 Premies Participatiefonds
4.1.1.4 Premies Vervangingsfonds

4.1.1.5 Pensioenpremies

2019
€

€

Begroot 2019
€

€

2.256.591

1.575.700
220.927
56.635
88.493
238.149

2018
€

1.408.794
197.935
65.227
72.708
184.041

Totaal lonen, salarissen, sociale

2.256.591

2.179.904

lasten en pensioenlasten
4.1.2 Overige personele lasten
4.1.2.1 Dotaties personele voorzieningen

17.099
2.820
126.868

4.1.2.2 Personeel niet in loondienst
4.1.2.3 Overige

1.000

26.955
1.080
138.822
1.000

146.787

Totaal overige personele lasten

1.928.705

166.857

4.1.3 Ontvangen uitkeringen personeel
-8.247

4.1.3.3 Overige uitkeringen personeel
Af: Ontvangen uitkeringen personeel

-8.247
2.103.809

2.257.591

2.326.691

Totaal personele lasten
Gemiddeld aantal werknemers

Het gemiddeld aantal werknemers bedraagt 38 in 2019 (2018: 34). Hieronder is de onderverdeling te vinden van
het gemiddeld aantal werknemers.

Bestuur / Management
Personeel primair proces

Ondersteunend personeel

2019

2018

3
23
12

3
21
10

4.2

Afschrijvingen
€

4.2.2 Afschrijvingen op materiële vaste
activa

2019
€

€

Begroot 2019
€

€

2019
€

2018
€
68.470
68.470

95.793

59.719

Huisvestingslasten

€

95.793

59.719

Totaal afschrijvingen

4.3

34

38

Totaal gemiddeld aantal werknemers

€

Begroot 2019
€

€

2018
€

4.3.3 Onderhoudslasten (klein onderhoud)
4.3.5 Schoonmaakkosten
4.3.6 Belastingen en heffingen
4.3.8 Overige

Totaal huisvestingslasten

1.101
51.769
4.364
102.448

8.846
41.509
3.440
108.274

8.352
33.761
86.507
159.682

128.620

162.069

/^
Versie: 0,1
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4.4

Overige lasten
€

4.4.1
4.4.2
4.4.3
4.4.5

2019
€

€

124.995
5.625
91.885
74.313

Administratie en beheerlasten

Inventaris en apparatuur
Leer- en hulpmiddelen
Overige

Begroot 2019
€
71.424
7.085
49.217
52.093

296.818

Totaal overige lasten

2018
€

€

62.514
1.573
76.304
97.686
179.819

238.077

Separate specificatie kosten instellingsaccountant
In het boekjaar zijn de volgende bedragen aan accountantshonoraria (reeds onderdeel van 4.4.1) ten laste van
het resultaat gebracht:

€

2019
€

Begroot 2019
€ €

7.853
3.764

4.4.1.1.1 Controle van de jaarrekening
4.4.1.1.2 Andere controlewerkzaamheden

€

4.318

2018
€

6.400

4.4.1.1.3 Fiscale advisering
4.4.1.1.4 Andere niet-controlediensten

11.617

6.400

4.318

Uitsplitsing honoraria naar accountantskantoor
Alle hierboven opgesomde werkzaamheden zijn verricht door hetzelfde accountantskantoor in het huidig en/of
vorig boekjaar.
Honoraria met betrekking tot de werkzaamheden
Bovenstaande honoraria betreffen uitsluitend de werkzaamheden die bij de vereniging zijn uitgevoerd door
accountantsorganisaties en externe accountants zoals bedoeld in art. 1, lid 1 Wta (Wet toezicht
accountantsorganisaties). De kosten voor de controle zijn inclusief bekostiging en omzetbelasting.
Bovenstaande accountantshonoraria zijn verwerkt op basis van het facturenstelsel.

6 Financiële baten en lasten

6.1 Financiële baten
€

2019
€

€

Begroot 2019
€

€

6.1.1 Rentebaten en soortgelijke
opbrengsten

238
238

Totaal financiële baten

Versie: 0.1

2018
€
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(VOORSTEL) BESTEMMING VAN HET RESULTAAT
Resultaat 2019

€

€

2.1.1 Algemene reserve (publiek)

299.925

2.1.2 Bestemminasreserves (publiek)
2.1.2.4 Reserve Personeels- en Arbeidsmarktbeleid

-23.073

Totaal bestemmingsreserves publiek

-23.073

Totaal resultaat

276.852

/^
Versie: 0,1
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GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

De uitbraak van het coronavirus in februari 2020 raakt ook Vereniging Scholen der Evangelische
Broedergemeente..
Er is veel onzekerheid en de gevolgen kunnen nog niet volledig worden overzien hoewel inmiddels duidelijk

is dat de scholen gedeeltelijk weer open kunnen. De ontwikkelingen volgen zich op dit moment in snel
tempo op en het is nog niet duidelijk wanneer alle activiteiten weer in volle omvang kunnen plaatsvinden.
Vereniging Scholen der Evangelische Broedergemeente wordt met name gefinancierd vanuit rijksbijdragen.
Dit betekent dat deze inkomsten niet teruglopen en de financiële consequenties relatief beperkt zijn. De
gevolgen zijn vooral operationeel zichtbaar in het geven van onderwijs aan de kinderen. Vereniging

Scholen der Evangelische Broedergemeente beschikt over voldoende financiële buffers om de impact
hiervan op te kunnen vangen.
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VERBONDEN PARTIJEN
De verbonden partijen die toegelicht dienen te worden, zijn hieronder opgenomen.
Verbonden partij, minderheidsdeelneming
Code
Juridische vorm Statutaire activl- DeelnameStatutaire naam

2019 zetel teilen percentage

SWV Passend Onderwijs Vereniging

Amsterdam 4

Amsterdam en Diemen

Code activiteiten: 1. contractonderwijs, 2. contractonderzoek, 3. onroerende zaken, 4. overige

Vereis 0,1

ter idqh»fficatie
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WNT-VERANTWOORDING 2019

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector
(WNT) in werking getreden. De WNT schrijft voor dat de beloning van topfunctionarissen verantwoord dient te
warden in de jaarrekening, ook als de beloning beneden de norm blijft. Voor overige functionarissen geldt
publicatieplicht alleen als de norm overschreden wordt.
Indeling en bezoldigingsklasse
De indeling van de rechtspersonen of instellingen over de bezoldigingsklassen gebeurt op basis van drie
generieke instetlingscriteria te weten:
(a) de gemiddelde totale baten per kalenderjaar
(b) het gemiddelde aantal leerlingen, deelnemers of studenten, en
(c) het gewogen aantal onderwijssoorten of -sectoren.
Deze instellingscriteria bieden een weergave van de zwaarte van de functie van de topfunctionaris
gebaseerd op functiewaarderingsverhoudingen. Gezamenlijk geven de criteria een indicatie van de
complexiteit van de betreffende bestuursfunctie.
Voor ieder criterium wordt een schaal gehanteerd. Uit de score op die schaal volgt een aantal
complexiteitspunten. Het totaal van deze complexiteitspunten bepaalt in welke bezoldigingsklasse de
rechtspersoon of instelling valt en welk bezoldigingsmaximum daarmee van toepassing is op de
topfunctionaris(sen). Voor de bepaling van de complexiteitspunten verwijzen wij naar de Regeling bezoldiging
topfunctionarissen OCW-sectoren.
Complexiteitspunten
2019

Aantal complexiteitspunten per instellingscriteria:

2
1

Gemiddelde totale baten

Gemiddeld aantal leerlingen, deelnemers of studenten
Gewogen aantal onderwijssoorten of sectoren

1

Totaal aantal complexiteitspunten

4

Bezoldigingsklasse

A

€ 115.000

Bezoldigingsmaximum

Afwijkende bezoldiging

Er is geen afwijkende bezoldiging van toepassing voor het verslagjaar 2019.

/^

^
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WNT-VERANTWOORDING 2019
Topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder
De volgende leidinggevende topfunctionarissen en toezichthoudende topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder zijn
in de tabel hieronder opgenomen.
Topfunctionaris
Aanhef

De heer

Mevrouw

Voorletters

c.w.

L.A.

Mevrouw
H. J.

Lindner
Voorzitter

Pont
lid

lid

Nee

Nee

Nee

nvt

nvt

nvt

Tussenvoegsel
Achternaam
Functie(s)
Leidinggevend topfunctionaris bij
andere WNT-instelling
Is werkzaam in dienstbetrekking als
topfunctionaris (geen toezichthouder)
bij de volgende andere WNT plichtige
instelling(en)

Noordwijk

Toelichting

Bij deze leidinggevende topfunctionaris(sen) is er geen overschrijding van het bezoldigingsmaximum na cumulatie van alle
bezoldigingen bij deze en andere WNT-instellingen.

^4.
ter idenitificatie
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WNT-VERANTWOORDING 2019
Leidinggevend topfunctionaris met dienstbetrekking afzonder dienstbetrekking vanaf 13e maand van de functievervulling
De volgende leidinggevend topfunctionarissen met dienstbetrekking of zonder dienstbetrekking vanaf 13e maand van de
functievervulling zijn in de tabel hieronder opgenomen.
Leidinggevende topfunctionaris
Aanhef
Voorletters

De heer

Mevrouw

G.R.

GA

Lashley

Acton

directeur-bestuurder

directeur
01-01
31-12

Tussenvoegsel
Achternaam

Functiegegevens in verslagjaar (2019)
Functie(s)
Aanvang functie
Afloop functie

Omvang dienstverband (als
deeltijdfactor in fte)
Dienstbetrekking
Leidinggevend topfunctionaris bij
andere WNT-instelling
Is werkzaam in dienstbetrekking als
topfunctionaris (geen

01-01
31-12

Ja

1,000
Ja

Nee

Nee

nvt

nvt

onkostenvergoeding
Beloningen betaalbaar op termijn

29.287

Subtotaal bezoldiging

29.287

65.952
10.960
76.912

-/- Onverschuldigd betaald en nog
niet terugontvangen bedrag
Bezoldiging
Individueel toepasselijk
bezoldigingsmaximum

29.287

76.912

46.000

115.000

directeur-bestuurder
01-01
31-12

directeur

0,400

1,000

Ja

Ja

28.709

61.721
9.537
71.258

0,400

toezichthouder) bij de volgende

andere WNT plichtige instelling(en)

Bezoldiging in verslagjaar (2019)
Beloning plus belastbare

Gegevens in vorig verslagjaar (2018)
Functie(s)
Aanvang functie
Afloop functie
Omvang dienstverband (als
deeltijdfactor in fte)
Dienstbetrekking

01-01
31-12

Beloning plus belastbare
o n kosten vergoed ing

Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal bezoldiging
Bezoldiging
Individueel toepasselijk
bezoldigingsmaximum

28.709
28.709
44.400

71.258
111.000

Toelichting

Bovenstaande leidinggevende topfunctionaris(sen) heeft (hebben) geen uitkering wegens beëindiging dienstverband in 2019 ontvangen.
Bij deze leidinggevende topfunctionaris(sen) is er geen overschrijding van het bezoldigingsmaximum na cumulatie van alle
bezoldigingen bij deze en andere WNT-instellingen.

ter idq<<tifi:atie
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Leidinggevend topfunctionaris zonder dienstbetrekking maand 1 -12 van de functievervulling
Niet van toepassing, er zijn geen leidinggevend topfunctionarissen zonder dienstbetrekking maand 1-12 van de functievervulling.

Toezichthoudend topfunctionaris
Niet van toepassing, er zijn geen toezichthoudend topfunctionarissen
Niet-topfunctionarissen boven de norm
Niet van toepassing, er zijn geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die een bezoldiging boven het individueel
toepasselijk drempelbedrag hebben ontvangen.
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NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

Rechten
Er zijn geen niet uit balans blijkende rechten die hier moeten worden toegelicht.

Verplichtingen
De volgende niet uit balans blijkende verplichtingen worden hieronder toegelicht.
Bedrag

Vlg
Nr. Omschrijving

Periode van t/m

Loop" Bedrag per verslag- Bedrag Bedrag Bedrag Bedrag
tijd maand jaar < 1 jaar 1.5)aar > 5 jaar totaal
Mndn €

€

€

€

1 De Lage Landen Vendor lease kopieermachine 1-5-201631-04-2021 60 332 3.984 3.984
2 Heutink ICT beheer inclusief MOO 14-11-2019 13-11-2020 12 486 486 5.343
3 HeutinklCTschoolintranet 17-10-2019 16-10-2020 12 71 142 710

Vereie: 0,1

e

1.32S

5.312
5.343
710
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GEGEVENS OVER DE RECHTSPERSOON
Naam: Vereniging Scholen der Evangelische Broedergemeente
Rechtsvorm: Vereniging
Zetel: Amsterdam
KvK nummer: 40537537

Adres: Kortvoort61C, 1104 NA Amsterdam
Telefoon: 020-6957178
E-mailadres: info@crescendo-school.nl
Internetsite: www.crescendo-school.nl

Contactpersoon: G. Lashley
Telefoon: 020-6957178
E-mailadres: O
Bestuursnummer: 40189
BRIN-nummers: 24ZK

Versie: 0,1

Crescendo
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ONDERTEKENING DOOR BESTUURDERS EN RAAD VAN TOEZICHT
Bestuurder(s)
Naam

Plaats

Dhr. Lashley

Amsterdam

Datum Ondertekend Reden niet ondertekend

Toezichthouder(s)
Naam

Plaats

Dhr. Lindner
Mw. Pont

Amsterdam

Mw. Noordwijk

Amsterdam

Versie: 0,1

Datum

Ondertekend Reden niet ondertekend

Amsterdam
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OVERIGE GEGEVENS

/n
Versie: 0,1
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STATUTAIRE BEPALING VAN HET RESULTAAT
Er is statutair niets geregeld inzake de bepaling van het resultaat.

A
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Pagina voor de controleverklaring
(beslaat vijf pagina's)
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