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Voorwoord
Onze kinderen en hun ouders, maar ook onze medewerkers, leven in
een steeds complexer wordende en veranderende

onderwijsomgeving. Wijzigingen in het personeelsbestand voerde het
afgelopen jaar de boventoon en vroegen veel van onze school en
teamleden, mede door het vertrek van de directeur van de zomer.

Een interim-directeur leidt nu de school. De open relatie met de
huidige samenleving, een goede relatie met ouders onderhouden, en
weten wat ieder kind nodig heeft, heeft het bestuur nadrukkelijk
bezig gehouden. Niet in de laatste plaats als gevolg van het
kwaliteitsonderzoek van de onderwijs inspectie. Gebleken is dat vele
leerlingen meer zorg nodig hebben dan gedacht. Mede als gevolg van
de corona pandemic die ons allen trof. Ook hebben we
geconstateerd dat teamleden elkaar steeds moeilijker kunnen
stimuleren en inspireren.

Toekomstgericht onderwijs geven kost veel energie en vraagt extra
inzet van ons hele team. Halverwege het jaar is een intensief traject
gestart om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren en het team
daarin te begeleiden. In het eerste kwartaal van 2021 zijn daar de
eerste vruchten van waar te nemen. Het ziekteverzuim is gelukkig
teruggedrongen. Ook dit jaar weer zorgden verhuizingen van
gezinnen en het verlaten van twee grote groepen acht en ontevreden
ouders voor een 'aderlating' in het aantal leerlingen van de school.
Een groot aantal zorgleerlingen en daarbij de noodzakelijke personele
investeringen 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. In financieel opzicht staat de school er goed voor en kan
daarom extra geïnvesteerd worden in het verbeteren van de
gewenste onderwijskwaliteit.

Het bevoegd gezag levert voor l juli 2021 een jaarverslaggeving over
2020 in bij de dienst DUO van het Ministerie van OCW, dit met een
goedkeurende verklaring van de instellingsaccountant.
Het bestuur van de Vereniging Scholen der
Evangelische Broedergemeente in Amsterdam.
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Het schoolbestuur

Juridische structuur en organisatiestructuur in het verslagjaar op 31
december 2020. hlet bestuur presenteert zich naar buiten onder de
naam: Vereniging Scholen der Evangelische Broedergemeente in
Amsterdam, afgekort EBG, ook wel VSEB en is statutair opgericht op
27 maart 1992, gevestigd te Amsterdam.
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 de directeur-bestuurder van de school.

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

Missie en visie kernactiviteiten
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, hlet kind en met name het vertrouwen in zijn of
haar ontwikkelingsmogelijkheden staan centraal.
Visie. 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;
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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
kerndoelen, beheersen;

Crescendo heeft voortbordurend op voorgaande jaren ook in 2019
prioriteiten gelegd bij de basisvaardigheden als taal, lezen en rekenen
en wil daarmee het onderwijsaanbod recht doen aan het
multiculturele karakter van de samenleving en de multiculturele
samenstelling van de school.
Het bestuur wil 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 als
bestuur.

Strategisch beleidsplan
De bouwstenen voor het Strategisch beleidsplan 2021-2025 vormen
allereerst de ontwikkelde visie en missie en daarnaast de

noodzakelijke verbeterplannen als antwoorden op de
Inspectieoordelen 2020 op de kwaliteit van het onderwijs en de
Governance.

Het Strategisch beleidsplan heeft de titel Volop Kansen voor onze
kinderen gekregen om alle geledingen in de school volop Kansen voor
onze kinderen te bieden, maar de voornaamste geleding is de
leerling, die onderwijs ontvangt. De leerling is aan de school
toevertrouwt door de ouders en wordt door de landelijk overheid, en
door de gemeentelijke overheid extra gesubsidieerd op basis van
Kansengelijkheid.
Alle geledingen staan ten dienste van het onderwijs om dit mogelijk
te maken: het team, de directie, de medezeggenschapsraad en het
bestuur.

Als bijlage treft u het Strategisch beleidsplan aan.
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Toegankelijkheid & Toelating
Toelatingsbeleid. 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. Aan het eind van het jaar zaten 265 leerlingen op school
verdeeld over 15 groepen. De leerlingensamenstelling is een
afspiegeling van haar doelgroep. Op grond van de schoolscore vindt
extra onderwijsachterstandsbekostiging plaats.
De school bood evenals voorgaande jaren onderdak aan een
gesubsidieerde Interventieklas (schakelklas) voor zorgleerlingen. In
de prognose werd vooralsnog rekening gehouden met een lichte
groei van het aantal leerlingen. Deze verwachte groei werd niet
verwezenlijkt.

In 2020 is een leerling geschorst als veiligheidsmaatregel.
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.

Organisatie
Juridische structuur en organisatiestructuur in het verslagjaar op 31
december 2020. Het bestuur presenteert zich naar buiten onder de
naam: Vereniging Scholen der Evangelische Broedergemeente in
Amsterdam, afgekort EBG, ook wet VSEB en is statutair opgericht op
27 maart 1992, gevestigd te Amsterdam.

De EBG is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder
verenigingsnummer 40537537 en heeft het DUO Instellings-nummer
40189 en Brinnummer 24ZK

hlet bestuur heeft als correspondentieadres: Kortvoort 61c
1104NA Amsterdam Zuidoost.
Telefoon: 020-69 57 178.
Email: info@crescendoschool.nl

Website: http://www.crescendo-school.nl
versie I-7-21
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Het secretariaat van de Vereniging EBG is gevestigd op het adres:
Kortvoort 61c 1104 NA Amsterdam Zuidoost.

Op 31 december van het verslagjaar 2020 waren statutair de na
volgende bestuursleden van de Vereniging Scholen der Evangelische
Broedergemeente in Amsterdam (Zuidoost): dhr. ds. C.W. Lindner is
voorzitter van de Vereniging EBG. De overige bestuursleden zijn dhr.
G. Lashley als directeur-bestuurder en mw. H.J. Noordwijk als lid en
een bestuursplaats is vacant. In de Wet "Goed onderwijs. Goed
Bestuur", is vastgelegd dat er een functionele of organieke scheiding
van bestuur en intern toezicht op het bestuur moet zijn. De
organisatie kent een verenigingsstructuur en er is een functionele
scheiding waarbij de functie van directeur-bestuurder gescheiden is
van die van de toezichthoudende functie. Het bevoegd gezag heeft in
het verslagjaar 2020 de basisschool Crescendo (24ZK)onder haar
hoede, Kortvoort 61c, 1104 NA Amsterdam Zuidoost, met een
directeur.
De toezichthoudende bestuursleden bestaan uit de leden dhr. C.W.

Lindner en mw. H.J. Noordwijk. De vacature is per februari 2021
ingevuld door mw. M. Herfst. Per l maart 2021 vervult mw. M.
Dalgliesh de functie van uitvoerend bestuurder. Dhr. G. Lashley heeft
per 1 maart 2021 afscheid genomen.

De vacatures in de medezeggenschapsraad zijn aan het begin van het
schooljaar 2020-2021 aangevuld en kent nu de volgende leden:
namens het personeel hebben zitting de dames D. Dixon en L.
Verbond (secretaris) en dhr. H. Howard, allen leerkracht. Namens de
ouders hebben zitting dhr. R. Williams (voorz.) en de dames S. Adu
Gyamfi en L. Amaorimaa.

hlet bestuur bestuurt op afstand volgens het model Code goed
bestuur, dat in het primair onderwijs wordt gehanteerd. In het
managementstatuut is bepaald welke verantwoordelijkheden er zijn
tussen die van het bestuur, de directeur-bestuurder en die van de
directie van de school. Volgens de agenda van een planning en
controle cyclus wordt gedurende het schooljaar de geëigende
beleidsstukken als begroting, formatie, jaarrekening, jaarverslag,
schoolbeleid en andere school bestuurlijke zaken daarin aan de orde
gesteld. Hierbij is de Medezeggenschapsraad in het kader van het
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geven van advies en waar nodig instemming, de eerst formele
gesprekspartner.

Contactgegevens van het bestuur; Mw. M. Dalgliesh, uitvoerend
bestuurder, Kortvoort 61 c Amsterdam Zuidoost, mailadres
muriel.dalgliesh@crescendoschool.nl, telefoon 020-6957178.

wie vormden het bestuur per 31 december 2020

FuncltC

Nevenfuncties (belaatd en

Aandachtsgebied en/of conm**ss*w

onbetaald)

(optioneftl)

dhr. C.W. Lindner Voor2lner(1-l'20/31.1 DomineeEBG

bestuuriijlt./ organjsatte

mw. H.J. Noordwllk lid (1-1-20 / 31-12-20) Leerkracht VO

onderwijs / kwalrteitzorg

dhr G. Lashley directeur-bestuurder (1-

ondenvijs / personeei

dhr. C.W. Lindner voorzitter bestuur en voorzitter toezichthoudend
bestuur, onbetaald.
nevenfunctie is Dominee, betaald. 31 dec. 2020

mw. H.J. Noordwijk lid bestuur vereniging VESB, lid toezichthoudend
bestuur, onbetaald.

mw. M. hlerfst

nevenfunctie is docent/schoolopteider in het
VMBO/MBO, betaald. 31 dec. 2020
lid bestuur vereniging VESB, lid toezichthoudend
bestuur, onbetaald.
nevenfunctie is docent, betaald. 31 dec. 2020

mw. G. Acton

dhr. F. Zopfi
dhr. T. Lansu

directeur Crescendo t/m 31 augustus 2020
interim directeur Crescendo, betaald, vanaf juli
t/m 3 januari 2021
interim directeur Crescendo, betaald, vanaf 4
januari 2021. Eigenaar; Lansu Onderwijsadvies.
Coaching en training.

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

y-l
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Onder het bevoegd gezag valt de bassischool Crescendo. Informatie
over de school via:
https://www.crescendo-school.nl
https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/amsterdam/5205/crescendo/

Organisatiestructuur
De organisatievorm One Tier bestaat al sinds 2012. Er is een
directeur-bestuurder aangesteld als uitvoerend lid van het bestuur
(Dagelijks Bestuur). De overige leden van het bestuur vormen het
niet-uitvoerend deel van het bestuur (Algemeen Bestuur). Deze nietuitvoerende leden hebben vooral als taak om toezicht te houden op
de taakuitoefening van het uitvoerend lid (directeur-bestuurder) van
het bestuur. Een lid van het niet-uitvoerend deel van het bestuur
vervult de taak van voorzitter van het bestuur. De taken en

bevoegdheden zijn op deze wijze gescheiden en verdeeld, hlet
uitvoerend deel van het bestuur van Crescendo (directeurbestuurder) heeft de plicht om verantwoording af te leggen aan het
niet-uitvoerend deel van het bestuur over het gevoerde beleid.

De vereniging scholen
der Evangelische

Broedergemeente in
Amsterdam

bestuur van de
bassjschool Crescendo

Toezichthoudend
bestuur

Medezeggenschapsraad

Uitvoerend bestuur

directeur Crescendo
team / administratie
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Medezeggenschap Crescendo
De medezeggenschapsraad is aan het begin van het schooljaar 20202021 aangevuld en kent nu de volgende leden: namens het personeel
hebben zitting de dames D. Dixon en L. Verbond (secretaris) en dhr.
hi. Howard. Namens de ouders hebben zitting dhr. R. Williams
(voorzitter) en de dames S. Adu Gyamfi en L. Amaorimaa.
Als bijlage treft u het Jaarverslag over 2020 van de
Medezeggenschapsraad aan.

Horizontale dialoog en verbonden partijen
Samenwerkingsverband Amsterdam - Diemen
leder kind verdient een goede onderwijservaring: veilig, met plezier,
waar competenties en talenten tot hun recht komen. Het
Samenwerkingsverband zorgt voor een divers en dekkend aanbod
van basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs in Amsterdam en
Diemen. Op een deskundige en heldere manier. Met onze ouders en
onze partners in en om de schoot. Want, ontwikkelen doen we
samen.

Het Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Amsterdam Diemen is
een netwerkorganisatie van de schoolbesturen regulier onderwijs en
speciaal (basis) onderwijs.
hlet Samenwerkingsverband heeft een uitvoeringsorganisatie, die
adviseert over de toelaatbaarheid van leerlingen tot het speciaal
(basis-) onderwijs. Tevens draagt het samenwerkingsverband
verantwoordelijkheid voor het bekostigen van basis- en extra
ondersteuning in het regulier onderwijs, het maken van gezamenlijke
afspraken hierover en beleidsvorming op een aantal onderwerpen,
zoals onder andere het dekkend aanbod van onderwijsvoorzieningen,
het voorkomen van en een aanpak voor thuiszitters etc.
De gemeenten Amsterdam en Diemen hebben samen met de
samenwerkingsverbanden voor PO en VO en de Ouder- en Kindteamorganisatie Amsterdam een werkagenda voor de periode 2018-2022
opgesteld, hlierin staan de gemeenschappelijke ambities
geformuleerd.

versie l -7-21
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Projectenbureau Primair onderwijs Zuidoost
Samenwerkingsverband van de schoolbesturen in Amsterdam
Zuidoost. Het projectenbureau verzorgt en coördineert de buitenschoolse activiteiten voor alle scholen in Zuidoost. Tevens wordt er

samengewerkt met het SWV met betrekking tot het verzorgen van
individuele en groepsarrangementen voor de school en ondersteunt
de school en de ouders bij plaatsing in het SBO en SO.
Subsidiebureau gemeente Amsterdam

Jaarlijks wordt op basis van de Verordening lokaal onderwijsbeleid
Amsterdam (VloA) subsidie aangevraagd in het kader van bevorderen
Kansengelijkheid voor leerlingen en ondersteuning van de scholen.
Jaarlijks dient door de school en het bestuur aan het eind van het
schooljaar verantwoording te worden afgelegd over de bereikte
resultaten en de financiële inzet.

Klachtenbehandeling
Het klachtrecht zoals genoemd in de Kwaliteitswet heeft betrekking
op alle mogelijke klachten over de school en is niet alleen gericht op
klachten m.b.t. ongewenste intimiteiten. Vandaar dat het
schoolbestuur zich heeft aangesloten bij Verus opgerichte algemene
klachtencommissie. De opgestelde klachtenregeling is op school te
verkrijgen en te downloaden. De vertrouwenspersoon is het eerste
aanspreekpunt en kan trachten te bemiddelen en informeren over
klachten- en juridische procedures en hulpverlenende instanties. Dit
kalenderjaar is er een formele klacht ingediend. Aan het eind van het
schooljaar 2019/2020 heeft een aantal ouders als groep een klacht
ingediend bij het bestuur met betrekking tot het ontslag van de
directeur en de afnemende kwaliteit van het onderwijs. Deze klacht is
besproken en afgehandeld met het bestuur en een afvaardiging van
de afdeling onderwijs van de gemeente Amsterdam.
-4/s bijlage treft u het klachtenbeleid van het bestuur c.q. de school
aan.

n
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Juridische structuur
De Vereniging Scholen der Evangelische Broedergemeente in
Amsterdam stelt zich ten doel het oprichten en in stand houden van
scholen der Evangelische Broedergemeente in Amsterdam en
omstreken. De Vereniging gaat uit van de overtuiging dat de school
naast de opzet om het hoogst mogelijke peil onderwijs te handhaven,
ook de Christelijke idealen in de geest van de Evangelische
Broedergemeente moet aankweken. De Vereniging bestaat uit de
algemene ledenvergadering en een bestuur bestaande uit een
uitvoerend bestuurslid (directeur-bestuurder) en toezichthoudende
bestuursleden.

Governance. Om integer en doelmatig te kunnen besturen,
wordt gewerkt aan het opstellen van een nieuw c.q. aangepast
School & Kwaliteitsplan voor Crescendo. Het gaat om "good
Governance" ook op de lange termijn. Het gaat om welke waarden
van toepassing zijn op Crescendo om vooraf gestelde doelen te
realiseren. Daarnaast gaat het om het vaststellen met welke
middelen het bestuur deze doelen wil bereiken, en op welke wijze
deze middelen efficiënt kunnen worden ingezet. Duidelijk moet zijn
op grond van welke ambities en welke visie op de onderwijskwaliteit
het bestuur opereert. Het afgelopen jaar heeft het bestuur
nadrukkelijker en periodiek stilgestaan bij het afwegen van belangen
en het bepalen van de koers om de vier principes waarop de Code
Goed Bestuur is gebaseerd te bewaken, namelijk dat het bestuur: l.
Moet zorgen voor goed onderwijs aan alle leerlingen, zodat zij de
eigen talenten, capaciteiten en ambities kunnen verwezenlijken; 2.
Voortdurend werkt in verbinding met de maatschappelijke context
van Crescendo; 3. Actief werkt aan de professionaliteit van de
organisatie en van zichzelf; 4. Integer en transparant opereert.
Code Goed Bestuur. Het afgelopen schooljaar heeft het
bestuur geconstateerd dat op onderdelen meer aandacht gegeven
moet gaan worden. In 2021 wordt daar nu planmatig invulling
aangegeven.

Als bijlage treft u de Statuten en het Managementstatuut aan.
Ontslagbeleid. De Vereniging hanteert ontslagbeleid conform
de CAO-PO. Het belangrijkste kenmerk van de regeling is dat de
versie 1-7-21
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werkgever per categorie personeel (directie, onderwijzend en
onderwijsondersteunend personeel) een integrale afvloeiingslijst op
bestuursniveau hanteert. Uitgangspunt voor de afvloeiingslijst is het
aantal dienstjaren. De andere mogelijkheid van het voeren van
ontslagbeleid is op basis van een werkgelegenheidsbeleid.
Om te komen tot juiste keuzes ten aanzien van de toekomstige
noodzakelijke in- en uitstroom van personeel wordt aandacht
besteed aan de leeftijdsverdeling van het personeel, en het
verwachte verloop als gevolg overheidsmaatregelen. Er zijn geen
gedwongen ontslagen gevallen dit jaar.

AVG - Algemene Verordening Gegevensbescherming
Deze nieuwe privacywetgeving sluit aan op technologische
ontwikkelingen op het internet. Door de AVG zijn persoonsgegevens
op dezelfde wijze beschermd, ongeacht of hun gegevens zijn
opgeslagen in Europa of elders. De AVG is een verordening, dit houdt
in dat er rechtstreeks verplichtingen worden opgelegd aan degene
die persoonsgegevens verwerken en rechten toekent aan

betrokkenen (degene van wie persoonsgegevens verwerkt worden).
Ook Nederlandse scholen moeten voldoen aan de AVG en hebben

organisaties die leerling en persoonsgegevens verwerken meer
verplichtingen. Crescendo moet niet alleen de wet naleven, zij moet
kunnen aantonen aan de hand van documenten dat zij zich aan de
wet houdt. Dit alles op basis van een Informatiebeveiliging en Privacy
(IBP) beleid dat deels op de website van de school is gepubliceerd.
Daarnaast is er wettelijk in deeltijd 'n externe Functionaris
Gegevensbescherming (FG) aangesteld op contractbasis die
Crescendo bijstaat op strategisch, tactisch en op operationeel niveau.

^'-'l
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Verantwoording onderwijsbeleid.
Het bestuur verantwoordt het gevoerde beleid op de
volgende beleidsterreinen: Onderwijs & kwaliteit,
Personeel & professionalisering. Huisvesting & facilitaire
zaken, en Financieel beleid. Het hart van deze paragrafen
wordt gevormd door de verantwoording van de doelen,
de behaalde resultaten en de mogelijke vervolgstappen.

Onderwijs en kwaliteit
De onderwijskwaliteit is de kwaliteit van het onderwijs dat op
Crescendo gegeven wordt. Veel dingen zijn meetbaar, zoals de toets
resultaten. De onderwijskwaliteit omvat niet alleen het effectief
aanleren van kennis en vaardigheden, maar ook het vormen van
kinderen tot zelfstandige, zelfverzekerde en verantwoordelijke
personen. En dat is niet in cijfers uit te drukken. Het is van belang dat
bestuur en school de onderwijskwaliteit bewaakt, reflecteert en
probeert te verbeteren. Het afgelopen jaar heeft door het ontbreken
van goede onderlinge verhoudingen met name aan de kwaliteitszorg
ontbroken. Met ingang van het schooljaar 2020-2021 wordt intensief
door extra personele inzet, begeleiding en scholing gewerkt aan de
vereiste kwaliteitsverbetering.

Onderwijskwaliteit en kwaliteitszorg
Eens in de 4 jaar maakt de school haar schoolplan op. In 2020 zou aan
de nieuwe 4-jaarscyclus begonnen worden, waarin staat hoe aan de
onderwijskwaliteit wordt gewerkt.
De medezeggenschapsraad moet instemming geven aan het
schoolplan. De school bepaalt zelf de opzet van het plan. Vanwege
corona en de RIVM maatregelen, het inspectiebezoek, de
directiewisseling en de extra aandacht voor de gewenste
onderwijskwaliteit is pas in het vierde kwartaal van 2020 hiermee
een start gemaakt kunnen worden. Het bestuur ziet toe op de
onderwijskwaliteit door het aansturen van een continu
verbeterproces om zodoende aan de kwaliteitseisen te voldoen, hlet
gaat daarbij steeds om de relatie tussen de eigen doelen en ambities,
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de borging daarvan in beleid, management en processen en de vraag
hoe de resultaten zich verhouden tot de gestelde doelen.
Met het geheel aan maatregelen waarmee een school op
systematische wijze de kwaliteit van het onderwijs in brede zin
bepaalt, bewaakt en verbetert, houdt het bestuur toezicht op de
onderwijskwaliteit. Door de verleende zorg te registreren en te
vergelijken met de gestelde, afgesproken en geformuleerde criteria
kan de werkelijke zorg voortdurend worden bijgestuurd in de richting
van de gewenste kwaliteitszorg. Hierbij wordt zij geïnformeerd door
de directie en de intern begeleiders.
Het bestuur maakt zichtbaar in haar verslaglegging welke ambities en
doelen zij heeft geformuleerd, bijvoorbeeld in het strategisch
beleidsplan, en welke leer- en organisatie-opbrengsten daarbij zijn
behaald. De betrokkenheid van belanghebbenden hierbij is
vormgegeven en op welk(e) moment(en) hun inbreng in de
beleidscyclus heeft plaatsgevonden en geresulteerd heeft tot de
gestelde onderwijskwaliteit.
Als bijlage treft u het Schoolplan 2015-2019 waarin het kwaliteitsplan
opgenomen. Dit plan is in 2021 herschreven.

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

voor leerlingenzorg. Als ook van een leerling volgsysteem, de
leerlingbespreking tot een Ondersteuningsteam.

Het proces boekt goede resultaten en het LVS is ingevuld met
de vereiste resultaatgegevens.
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> Er is een doorgaande lijn met de Voorschool. Dit houdt in dat
leerlingen met een ondersteuningsvraag bij de start op de
basisschool mogen rekenen op voortzetten van de ondersteuning of
ten minste een warme overdracht aan de Vroegschool.
Het gestelde doel is gehaald.
> De school heeft een veilig, ondersteunend en stimulerend
schoolklimaat Dit betekent dat de school zich actief inzet voor een

veilig schoolklimaat met actief beleid tegen pesten.
Aan het afgesproken beleid wordt invulling gegeven door
onder ander op de leerlingen gerichte cursussen zoals
zelfredzaamheid.

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

Dit proces van samenwerking en ondersteuning vraagt
continue aandacht van team en ouders.

> De school werkt handelingsgericht. Dit houdt in dat de
school op een systematische en planmatige manier werkt. En
betekent dat de school het onderwijsaanbod afstemt op de
behoeften van de leerlingen en dat de leraar met de intern
begeleider systematisch reflecteert of het handelen van de leraar
past bij de behoeften van de leerlingen.
Het team wordt in dit leerproces begeleid door externen en
loopt door in het begin van het komende schooljaar.
> De school draagt zorg voor een zorgvuldige overdracht naar
een volgende school. Dat kan zowel in het speciaal als het voortgezet
onderwijs zijn. Dit houdt in dat de school zich maximaal inspant voor
een ononderbroken schoolloopbaan van de leerling. En betekent dat
de school in overleg met ouders bekijkt welke informatie de
vervolgschool nodig heeft om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de
ontwikkelbehoefte van de leerling.
De overgang naar het VO wordt intensief begeleid met behulp
van het Rijksprogramma PO-VO. De leerlingen worden daarbij
in de brugklasperiode nog 2 jaar gevolgd.
/^
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Groei in verbetering
De huidige omstandigheden waarbinnen leraren, intern
begeleiders, ondersteuners, en directie hun werk moeten doen
vormen een stevige uitdaging. De hoge verwachtingen, het
aanhoudende lerarentekort en de huidige Corona-crisis, die voor het
eerst voor een scholensluiting zorgde, hebben grote impact. Daarbij
heeft ook de directiewisselingen een zware wissel getrokken en zal
extra aandacht geschonken worden aan 'de juiste directeur op de
juiste plaats'.
Desalniettemin zien we sinds de start van dit schooljaar 2020-2021
een gestage groei in de verbetering van de kwaliteit van het
onderwijs. Met name de opbrengsten in de vakgebieden spelling en
woordenschat. Rekenen en begrijpend lezen vragen extra aandacht.
De getoonde extra leerkracht inzet zal ook de komende jaren
gevraagd worden. We hebben de zorgleerlingen beter in beeld
gekregen en krijgen extra ondersteuning waarvoor begeleiding van
het team door het SWV Passend Onderwijs aan de orde is. Ook wil
het bestuur dat ouders eerder en blijvend worden betrokken in het
proces van het ondersteunen en begeleiden van hun kinderen, onze
leerlingen.

Thuisnabij goed onderwijs voor alle leerlingen met passende
ondersteuning voor leerlingen en leraren en passende hulp voor
leerlingen en ouders die dat nodig hebben is een van de eerder
genoemde aandachtspunten. De school wil dus bouwen aan
inclusiever onderwijs waar voor elk kind een passende plek is binnen
de school, en waar elk kind meetelt. Ook in de wijk in samenwerking
met de gemeente en het Ouderkindteam.

Toekomstige ontwikkelingen
De school heeft de kernwaarden Samen - Deskundig - Helder. Het
bestuur is verantwoordelijk voor het faciliteren van de uitvoering van
kwalitatief onderwijs. Dit doet het bestuur in overleg met de directie
en de MR en spelen daarbij in op de veranderende behoeften.
^
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Het opgestelde Verbeterplan is het bestuurlijke antwoord op het
uitgebrachte Onderwijs-inspectieonderzoek. Het onderzoek heeft
aangetoond dat we ons als organisatie moeten verbeteren op een
aantal onderwerpen of clusters van onderwerpen. De uitvoeringvan
het onderwijskundige verbeterplan is al volop in uitvoering en zien
daar al de eerste positieve uitkomsten van. Het merendeel van de
verbeterpunten zal in 2021 gerealiseerd worden.
Jaarlijks bekijken we of op basis van nieuwe inzichten en
praktijkervaringen het strategische beleidsplan aangepast moet
worden. Dat doen we aan de hand van verzamelde gegevens zoals
onze jaarlijkse toets resultaten, de bestuursgesprekken op basis van
aangeleverde verantwoordingsrapportages, ons kwaliteitskader en
de analyses van de intern begeleiders.

Onderwijsresultaten
Voor een aantal schoolgegevens kan verwezen worden naar de
website

www.scholenopdekaart.nl. https://scholenopdekaart.nl/basisschole
n/amsterdam/5205/crescendo/
Aan de onevenwichtig opbouw van leerlingen komt met dit
schooljaar een einde wanneer de laatste grote groep van 49 8ste

jaars leerlingen de school verlaat naar het voortgezet onderwijs. De
verwachting is dat het aantal leerlingen de komende jaren zal
stabiliseren rond de 250 leerlingen. Dit schooljaar 2020-2021 hebben
enkele leerlingen door verhuizing de school verlaten. Daarnaast is
door de komst van broertjes en zusjes en de doorstroom van
kinderen vanuit de Voorschool het Kwetternest het aantal leerlingen
toegenomen.

Het inspectierapport geeft aan dat de school in financieel opzicht een
gezonde school is en dat eventuele risico's met financieel gevolg en
extra uitgaven goed opgevangen kunnen worden.

versie l -7-21
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Internationalisering
Een aantal ouders spreekt overwegend Engels. Ook niet alle ouders
zijn het Nederlands goed machtig. Voornemen is in het kader van de
ouderparticipatie, ouderbetrokkenheid en burgerschap de ouders in
de Nederlandse taal en gewoonten te onderwijzen op school.

Inspectie PO
De inspectie heeft op 20 oktober 2020 bij Evangelische Basisschool
Crescendo een onderzoek uitgevoerd. In de jaarlijkse
prestatieanalyse hebben zij geconstateerd dat er sprake is van
risico's. De risico's in de onderwijsresultaten, het onderwijsproces en
het schoolklimaat zijn ook daadwerkelijk aangetroffen in de school.
De inspecteur heeft daarop dat de kwaliteit van het onderwijs als
Zeer Zwak beoordeeld. Voor het rapport en de bestuurlijk reactie
daarop verwijst het bestuur u naar de website
www.scholenopdekaart.nl en die van de inspectie.

Visitatie

Minstens één keer in de vier jaar onderzoekt de onderwijsinspectie
ieder schoolbestuur in Nederland. Het vierjaarlijks onderzoek is aan
het eind van dit kalenderjaar uitgevoerd bij het bestuur van de
Vereniging Scholen der Evangelische Broedergemeenten in
Amsterdam. Zij heeft onderzocht of het bestuur op de school zorgt
voor onderwijs van voldoende kwaliteit en of het financieel in staat is
om ook in de toekomst goed onderwijs te blijven verzorgen. Wat
moet beter! Allereerst moet het bestuur er voor zorgen dat het
onderwijs op Crescendo sterk verbetert, zodanig dat aan de
basiskwaliteit wordt voldaan en de sociale veiligheid van leerlingen
wordt gewaarborgd. Daarnaast moet er op bestuursniveau ook het
een en ander verbeteren. Zo moet het bestuur een systeem van
kwaliteitszorg ontwikkelen waarmee het zicht krijgt op de
onderwijskwaliteit van de school en gericht stuurt op verbetering
^~\
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hiervan. Tenslotte moet het bestuur de gerealiseerde kwaliteit ook
regelmatig evalueren om te voorkomen dat de kwaliteit opnieuw
daalt en leerlingen onvoldoende leren. Verder is geconstateerd dat
financieel gezien er geen risico's zijn. Voor het inspectierapport en de
bestuurlijk reactie daarop verwijst het bestuur u naar de website
www.scholenopdekaart.nl en die van de inspectie.

Passend onderwijs
Omdat in het schooljaar 2019-2020 de CITO 3.0 toetsen zijn
ingevoerd voor de vier hoofdvakgebieden is er geen vergelijking te
maken tussen de opbrengsten van voorgaande schooljaren toen de
LOVS versie nog werd afgenomen en de M- toetsen (trendanalyse). Er
zijn geen resultaten van de E (eind)toetsen van schooljaar 2019-2020
vanwege de schoolsluiting door Corona. Daarop zijn in oktober van
2020 van alle leerlingen het leerpotentieel in kaart gebracht door
afname van de testen: BOOM en NNCST met als doel de

onderwijsachterstanden in kaartte brengen. De test zijn uitgevoerd
door het Onderwijs Projecten Bureau Amsterdam Zuidoost.
Na analyse van de Cito-resultaten en eindopbrengsten kon
geconcludeerd worden dat de kwaliteit van het onderwijs op
basisschool Crescendo onder druk staat omdat de leerresultaten

onvoldoende zijn en de kwaliteit van de standaarden Zicht op
ontwikkeling en Didactisch handelen niet op orde zijn.
De volgend doelen zijn gesteld: l. Opstellen van een zorgplan, 2.
Professionalisering schoolteam in gebruik ParnasSys, 3.
Optimaliseren aan bod begrijpend lezen, 4. Coaching leerkrachten en
onderwijsassistenten, 5. aanstelling nieuwe IB-er(s).

Extra ondersteuning in de vorm van arrangementen was er voor de
individuele leerlingen als ook voor in groepsverband: l. Via de
groepsleerkracht, 2. Door inzet van onderwijsassistentes, 3. Door
toetsing van leerlingen en analyse opbrengsten, 4. Door opstellen IHP
en OPP en arrangementen, 5. Inzet van IB-ers, 6. Inzet van externe
deskundige ter ondersteuning.

De opbrengsten zijn geanalyseerd door de IB'ers ten behoeve van: l.
Opstellen van handelingsplannen, 2. Communicatie met ouders over
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vorderingen, 3. Overleg met externe deskundigen. Belemmeringen in
de analyse en de uitvoering van zorg zijn aangepakt door scholing/
coaching van leerkrachten, extra toetsing van de leerlingen en het
aantrekken van professionals.

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

Alle leerkrachten hanteren aan het einde van dit schooljaar 20202021 het model Effectieve Directe Instructie en passen dit model toe
in de lessen rekenen, spellen, begrijpend lezen, aanvankelijk- en
technisch lezen.

Personele & professionalisering
> Het bestuur en de school hebben een stelsel van

kwaliteitszorg ingericht en verbeteren op basis daarvan het
onderwijs. Het functioneren van de kwaliteitscyclus staat centraal.
Leraren beschrijven de kwaliteitvan het onderwijs. Leraren
werken aan de kwaliteit. Leraren hebben zicht op kwaliteit.
Leraren verantwoorden kwaliteit.

> Een aantal van de volgende doelstellingen worden bereikt
door middel van interventies die zijn opgenomen binnen het
Deelplan OP2 (Zicht op ontwikkeling), OP3 (Didactisch handelen) en
SKI (veiligheid).
Afspraken worden vastgelegd in Kwaliteitshandboek (Deelplan
4 Kwaliteitszorg). Halfjaarlijkse bespreking van
opbrengstenanalyse met daaraan gekoppelde Schoolanalyse.
> Alle medewerkers realiseren zich het belang van de
gemeenschappelijke visie op het gebruik van iet in het dagelijks
onderwijs. En hebben de inzet en ambitie om zich richting de
gemeenschappelijke visie t.a.v. onderwijs en iet te ontwikkelen.
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Alle medewerkers beschikken aangaande de ictbekwaamheidsgebieden digitale geletterdheid, onderwijsleersituatie, organisatie en professionalisering over de nodige
deskundigheid om ICT goed in te zetten.

Toekomstige ontwikkelingen

Welke ontwikkelingen verwacht het bestuur in de
toekomst, die mogelijk leiden tot aanpassingen van
het gevoerd personeelsbeleid?
l. Het leggen van nieuwe accenten en kaders voor een nieuw
Strategisch beleidsplan voor de periode 2021-2024 onder leiding van
de nieuwe bestuurder en in gezamenlijkheid. Er wordt daarbij
voortgebouwd op bestaande en eerder uitgezette doelen, lijnen en
speerpunten uit het Schoolplan.
2. Acties verrichten waarbij Crescendo haar eigen doelen in
jaarplannen zal vertalen, waarbij accenten in behalve "wat gaan we
doen" ook komen te liggen op "wat willen we bereiken".
3. Investeren in scholing en ontwikkeling van leerkrachten blijft één
van onze noodzakelijke topprioriteiten.
4. hlet bestuur zal in de komende jaren nadrukkelijker inzoomen op
verantwoording van de inzet van de middelen/ arrangementen uit
het Samenwerkingsverband en de effecten die dit heeft op onze
zorgleerlingen.

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

Aanpak werkdruk en duurzaamheid
Op de school is het gesprek gevoerd over de knelpunten die
werknemers ervaren en de oplossingen die zij hiervoor voorzien en
bepalen. Dit gesprek vond voornamelijk plaats tussen de directie,
bestuur en de onderwijsondersteuner. In het gesprek over de aanpak
van de werkdruk is gesproken over welke maatregelen er moeten
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warden genomen om de werkdruk en de onder spanning staande
cultuur te verminderen. Op basis van dit gesprek is door het
schoolbestuur een bestedingsplan opgesteld voor de inzet van de
extra werkdrukmiddelen deels uit het budget van 2019-2020 en van
2020-2021. Dit bestedingsplan is achteraf voorgelegd aan de
personeelsgeleding van de p-mr en is na afloop van het kalenderjaar
geïnformeerd over de besteding van de middelen. Een deel van de
middelen is als extra formatief ingezet vanaf augustus 2020, dit om
grote groepen van zorgleerlingen te voorkomen c.q.
groepsgrootteverkleining te verkrijgen.

Vanuit de CAO hebben personeelsleden recht gekregen op 2 uren per
werkweek te besteden aan vakbekwaamheid, professionalisering
etc.. Daarnaast is er de duurzame inzetbaarheidsregeling. Beleid
waarbij zoveel mogelijk rekening gehouden wordt met de specifieke
omstandigheden en wensen van medewerkers in de verschillende
fasen van hun leven en loopbaan. Te besteden aan o.a. studieverlof,
coaching, oriëntatie op mobiliteit en peerreview, oftewel leren van
elkaar. Voor startende leerkrachten is dit 80 uur, voor leerkrachten
van 57 jaar en ouder 170 uur. Invulling daarvan dient jaarlijks te
worden vastgelegd in het formatieplan.

Strategisch personeelsbeleid
We streven naar een zo goed mogelijk personeelsbeleid waarbij
leerkrachten zoveel mogelijk tot hun recht komen. Zo wordt met
elkaar gekeken naar normjaartaken en dragen onder andere popgesprekken bij aan verdere professionalisering. Het ziekteverzuim
wordt actief bestreden in samenwerking met onze Arbodienst. Het
hoge verzuim van > 20% is inmiddels teruggedrongen.
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We borgen de kwaliteit van de gehele organisatie in een
kwaliteitssysteem dat cyclisch wordt geëvalueerd.
Meten is weten: dit houdt in dat de organisatie op initiatief van
bestuur werkt met een kwaliteitssysteem om deze cyclisch te kunnen
verbeteren, te onderhouden en te monitoren. De PDCA-cyclus is
(bijna) vanzelfsprekend om het cyclisch te kunnen waarborgen. Het
gaat om het systeem/methodiek, dat alle geledingen evalueert. Het
blijft natuurlijk dat het onderwijs centraal blijft staan.
\Ne bieden ruimte aan teamontwikkeling en persoonlijke
ontwikkeling van alle medewerkers.
Dit onderdeel hangt nauw samen met professionaliteit.
O jaarlijks een teamontwikkelingsbijeenkomst met evaluatie en
adviezen o.l.v. externe expertise,

O adviezen, indien haalbaar, omzetten in actiepunten.
We bevorderen dat de school herkenbaar is in

levensovertuiging en houding.
De school gaat uit van de Christelijke levensovertuiging en dat komt
onder andere tot uiting in het aanstellen van leerkrachten, die deze
levensovertuiging kunnen uitdragen in gedrag en houding. Daarnaast
is het van belang dat de school zich binnen de Amsterdamse
Zuidoost-samenleving herkenbaar onderscheidt binnen diverse
communicatiemogelijkheden. De identiteit maakt deel uit van het
kwaliteitssysteem.

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

Huisvesting en facilitaire zaken
We zorgen voor goede faciliteiten en huisvesting. De gebouwen,
terreinen en de inventaris waarvoor de Vereniging verantwoordelijk
is, worden (tegen aanvaardbare kosten) kwalitatief en kwantitatief
op hoogwaardig niveau gehouden.
Vanuit het M(eer)J(aren)0(nderhouds)P(lan) wordt zicht
gehouden op de kwaliteit en de jaarlijks actualiseren door de
versie 1-7-21
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Vereniging van Eigenaren. De inventaris heeft afschrijvingstermijnen,
maar deze zijn richtinggevend maar niet bepalend. Versnelde
afschrijving heeft echter wel consequenties voor de financiën.
Bepalend zijn wel de beschikbare of beschikbaar te stellen financiën
door het bestuur. Rekening houdend met de maatschappelijke
ontwikkelingen kan dit leiden tot andere (methodiek/inventaris)keuzes.
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Toekomstige ontwikkelingen
Kwaliteitsverbetering van Crescendo is een van de strategische
uitgangspunten. De inspanningen zijn niet alleen gericht op het
opbrengstgericht werken, het versterken van de school en de
organisatie en het continu verbeteren van de onderwijsresultaten,
maar ook op het behoud van de kwaliteit van de materiële activa als
de ICT middelen en meubilair. Belangrijk daarbij is dat de
schoolorganisatie volledig in control is ten aanzien van het financiële
beheer.

De Vereniging van Eigenaren Kortvoort is verantwoordelijk voor het
(groot)onderhoud van het gebouw waartoe jaarlijks door de EBG en
de andere twee partners van de VvE aan de VvE Kortvoort wordt
afgedragen, dit overeenkomstig het MJO-plan. Het eigen vermogen
van de VvE Kortvoort is voldoende om de komende jaren aan de
hand van het MJO-plan noodzakelijk onderhoud te kunnen plegen.

Duurzaamheid
M/e hebben als bestuur oog voor de omgeving, bevordert duurzaam
gedrag op het niveau van de organisatie en in het onderwijsaanbod.
Periodiek/ jaarlijks wordt nagegaan of duurzaamheid in gedrag op
school en in het onderwijs voldoende aan bod komen. Met gedrag
wordt ook b.v. bedoeld: vervoer (fiets/auto?) - papierverkwisting vervuiling (klaslokaal 'netjes' houden) - et cetera.
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Maatschappelijke impact
De scholen waren tijdens de eerste Corona lockdown dicht, en de
meeste kinderen moesten nu thuis verder met hun schoolwerk. Deels

digitaal, deels door opgehaalde lespakketten. Maar de omstandigheden thuis verschilden flink waardoor leerlingen toch achterstand
opliepen. De eindtoets voor groep 8 is uitgevallen. Ook was er uitval
van leerkrachten als gevolg van corona en quarantaine. Extra ICT
devices werden aangeschaft door de gemeente t.b.v. het thuisonderwijs, waarvoor een eigen bijdrage van 10% werd gevraagd. Als
gevolg van de RIVM maatregelen zijn er dagelijks extra schoonmaak
werkzaamheden uitgevoerd en is desinfecteer materiaal aangeschaft,
dit in 2020 voor totaal € 7.665, -. Deze maatregelen lopen nog door
tot aan de zomervakantie 2021. De bevinding van de GGD tijdens een
schoolcontrole waren zeer positief.

Maatschappelijke aspecten
Zoals eerder aangegeven zijn de arbeidsomstandigheden goed te
noemen. Ook wat betreft de huisvesting. Volgens de Inspectie voor
de Gezondheidszorg mag de concentratie C02 niet boven 1.000 ppm
uitkomen (voor onderwijsruimten 1200 ppm). De op school
aanwezige C02-meters kwamen niet boven de 800 ppn uit. Met
betrekking tot het onderhoud van het ventilatiesysteem wordt
verwezen naar het rapport van de firma Kropman op de website van
de school. Naar aanleiding van de personeelsproblemen is in de
tweede helft van 2020 nadrukkelijk aandacht besteed aan de
personele ontwikkeling zowel in teamverband als individueel. Ook de
Arbodienst Perspectief speelde daarbij een positieve rol in het kader
van bestrijden van het ziekteverzuim. Enkele personeelsleden
combineerden tijdelijk werk en zorg in de thuissituatie. Aanleiding
was voornamelijk corona gerelateerd. Leerlingen worden begeleid
(remedial teaching) door vrijwilligers werk in het kader van mogelijk
toetreding tot de arbeidsmarkt.
Wat betreft de algemene maatschappelijke aspecten wordt
projectmatig aandacht besteed aan milieuaspecten als wat is de
voetafdruk, energie gebruik en goede voeding, (Crescendo is een
Gezonde School) en de sociale aspecten waarbij leerlingen in het
belang van weerbaarheid trainingen volgen (Grol Weerbaarheid) en
versie I -7-21
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respect, normen en waarden onderdeel is van het lesprogramma en
de kennis van de identiteit van de school. Bestuurlijk betreffen de
maatschappelijke aspecten hoofdzakelijk de relaties met de gelieerde
onderwijsorganisaties als het Samenwerkingsverband Passend
onderwijs, de stadsbrede bestuurlijke samenwerking in het BBO en
het PPOZO in Zuidoost, alsmede de gemeente Amsterdam met
betrekking tot de subsidie relaties, Jeugdzorg, Welzijn etc...
Financieel beleid
Het uitgangspunt is dat de financiële middelen die
bestemd zijn voor het onderwijs optimaal moet worden
ingezet.
Doelen & resultaten

> te voldoen aan de behoefte van investeringen: dit doel is gehaald
met als resultaat geïnvesteerd in iet middelen, leermethode en
meubilair.

> blijvend voldoende liquide middelen: dit doel is gehaald met als
resultaat voldoende reserve (bufferliquiditeit). Door het bestuur
wordt extra (reserve)middelen ingezet ten behoeve
onderwijsachterstandsbestrijding.

Meerjarenbegroting
De (meerjaren)begroting en prognoses zijn opgesteld aan de hand
van de meest recente informatie ten tijde van de vaststelling ervan
met de verwerking van de bekostigingsinformatie, loonindicaties en
beleidsvoornemens.

Bij de ramingen voor het komende jaar en verder is voor de kosten
geen rekening gehouden met mogelijke effecten van inflatie en caoonderhandelingen, omdat ervan uitgegaan kan worden dat voor deze
effecten bij gelijkblijvend beleid via de bekostiging vanuit de overheid
warden gecorrigeerd. Uitgangspunt is een sluitende begroting,
waarbij de reserve van de school afdoende is om eventuele
tegenvallers op te vangen. Invalkosten en algemene
personeelskosten zullen als gevolg van o.a. veranderend beleid van
het Vervangingsfonds en het lerarentekort toenemen. Ook op inhuur
via derden zal scherp gelet moeten worden. Van belang is voor de
versie 1-7-21
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nabije toekomst evenwicht te vinden in de inkomsten van DUO en de
materiële uitgaven. Voor het begrotingsoverzicht zie blz. 35.

Toekomstige ontwikkelingen
De verwachting is dat er nauwelijks groei zal zijn van het aantal
leerlingen. Voldoende reserve moet aangehouden worden om
onverwachte risico's op te kunnen vangen.

Treasury
Door het bestuur wordt niet actief belegd en beleend. Er wordt een
terughoudend treasury beleid gevoerd. Naast de betaalrekening
wordt alleen gebruik gemaakt van de spaarrekening waarvan het te
goed directe opeisbaar is. Het komende jaar zal nagegaan worden op
welke wijze invulling gegeven kan worden om de kosten met
betrekking tot de negatieve rente het hoofd te bieden.

Coronacrisis
De coronacrisis heeft in 2020 een grote invloed gehad op het
maatschappelijke leven. Ook op scholen is de invloed van corona heel
groot geweest en is dat nog steeds.
l. Als gevolg van de eerste lockdown begin 2020 zijn er extra
materiële uitgaven geweest om het thuisonderwijs te kunnen
ondersteunen. De school heeft subsidie "Inhaalprogramma
Covid" aangevraagd, verkregen en zijn in het schooljaar 20202021 ingezet ten behoeve van 67 leerlingen. Daarnaast
warden er extra schoonmaakkosten gemaakt om aan de RIVM
maatregelen (onder andere het dagelijks desinfecteren van
contactpunten) te kunnen voldoen. Tevens wordt er gebruik
gemaakt van de subsidieregeling "extra hulp in de klas", ter
ondersteuning van de leerlingen die achterstand hebben
opgelopen door de beide lockdown 's. De verantwoording
geschiedt voor de duur van het project in de jaarverslaggeving.
Het niet-aangewende deel van de subsidie worden besteed
aan andere activiteiten passend bij het doel van de regeling.
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Onderwijsachterstandsmiddelen
De onderwijsachterstandsmiddelen worden voornamelijk ingezet
door extra ondersteuning in de klas te bieden, door onder meer de
onderwijsassistenten en inhuur van expertise van ondersteunende
leerkrachten.

Risico en Risicobeheersing
De goede financiële positie wordt maandelijks gemonitord door het
administratiekantoor in samenwerking met het uitvoerend bestuur
waardoor voldoende aandacht is voor de financiële continuïteit. Per

kwartaal vindt er rapportering plaats (softclose) vanuit Dyade, het
administratiekantoor naar de directie en bestuur. Dit met als doel

om discrepanties vroegtijdig te signaleren en zo nodig te kunnen
bijsturen. Er is een uitvoerend bestuur waarop wordt toegezien door
de toezichthouder in het kader van het 'one tier' bestuursmodel. Het

belangrijkste risico is het verlies van leerlingen waardoor het directe
verband met de inkomsten wellicht in het geding is. Omdat personele
verplichtingen niet ad hoc kunnen worden aangepast, moet tijdig
warden geanticipeerd op deze ontwikkelingen.

Interne risicosystemen
Toepassing van het risicomanagementmodel van de PO-Raad heeft
eerder al inzicht gegeven in het integraal risicoprofiel van de EBG.Er
is hierbij vooral gekeken naar factoren die de doelstellingen van de
organisatie bedreigen, en dus niet naar financiële risico's. Van de
belangrijkste risico's die de doelstellingen van de EBG bedreigen, zijn
het afgelopen jaar de personele risico's. Die betreffende het domein
Bestuur en Organisatie en zijn bekend, hlet aantrekken van
bestuursleden met de juiste competentie vergde de nodige
inspanning. De risico's van onvoldoende onderwijskwaliteit kunnen
leveren hebben zich met name in 2020 voorgedaan. Onvoldoende
sturing en toezicht kon dit niet voorkomen. De onderwijsinspectie
heeft daar over gerapporteerd, hlet op niveau kunnen brengen en
houden van de deskundigheid van het personeel (AVG, IB,
Participatie, ICT, Zorgverlening, bijscholing, competenties, etc..) is in
/-1
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2020 nadrukkelijk aan de orde gesteld en zal zijn doorwerking
hebben in 2021 en 2022.

Risico's en onzekerheden
Het adequaat functioneren van de directeur gaf het afgelopen jaar
zodanige zorgen dat met het bestuur overeengekomen is afscheid
van elkaar te nemen. Daarop is een interim-directeur aangetrokken
die in nauw overleg met bestuur en inspectie de
kwaliteitsverbetering van het onderwijs ter hand heeft genomen.
Ook zijn extra zzp-leerkrachten aangetrokken. De resultaten zowel bij
het team als de leerlingen laten nu verbetering zien. Mede door de
extra Interne Begeleiding. Ook wordt het bestuur begeleid door
derden om bestuurlijk de puntjes op de i te kunnen zetten.
Daaronder ook begrepen de herziening van de statuten en
reglementen. De beide kwaliteitstrajecten, onderwijs en bestuurlijk,
zullen tegen het eind van 2021 een duidelijke verbetering te zien
moeten geven.

Verantwoording financiën.
De kengetallen: liquiditeit, solvabiliteit, rentabiliteit en het
weerstandsvermogen geven inzicht in de continuïteit van de
organisatie. Deze zijn van belang wanneer wij als schoolbestuur
plannen hebben om forse meerjarige investeringen in inventaris,
leermiddelen en/of aanstelling van personeel te doen. Vooralsnog
zijn die niet aan de orde. Uit de personele risico-inventarisatie kwam
naar voren dat voor het opvangen van die risico's hiervoor minimaal
€ 100.000, - vanuit de vrije reserve/ financiële ruimte beschikbaar
moet zijn. Vooralsnog geven de personele wijzigingen geen
aanleiding om de beschikbaarstelling aan te passen. Het aantal
langdurig zieken is zodanig afgenomen dat naar verwachting aan het
einde van het schooljaar er geen langdurig zieke personeelsleden
meer zijn hetgeen o.a. een positief effect heeft op de bonus/malus
regeling van het Vervangingsfonds.
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Leerlingen
Basisschool.

Crescendo
4-7 jaar
vanaf 8 jaar
totaal
Achterstandssaire

totaal * 3 »
Aantal NOAT- leCTlingen

2021/22
1020

2011/13
2021

2023/24
2022

ÏM

108
147
255

S8
123
221

113
Ml

1050.70

933,00

855,00

750,00

750,00

380

360

262

227

207

80

as

80

75

70

2019/20
201*

2010/21

161

147

208

203

2033

Gegevens voor bepaling materlëte instandhouding (o.b.v. katenderjaar)
genormeerd aantal groepen 17 t4

10

8

De kwaliteit van het onderwijs en het team bepalen op dit moment
voornamelijk de aanmeldingen van het aantal leerlingen. Uit onvrede
hebben enkele leerkrachten en een aantal leerlingen de afgelopen
zomer de school verlaten. Dit schooljaar 2020-2021 is de rust op
school teruggekeerd en staat het belang van goede onderwijs
voorop.

Risicomanagement
Toepassing van het risicomanagementmodel van de PO-Raad heeft
eerder al inzicht gegeven in het integraal risicoprofiel van de EBG.
Van de belangrijkste risico's die de doelstellingen van de EBG nu
kunnen bedreigen, zijn op basis van de inventarisatie en de
ontwikkelingen op school de personele risico's bestempeld als
urgent.

De risico's betreffende het domein Bestuur en Organisatie en zijn
bekend. De bestuurlijke bezetting van het toezichthoudend deel
schoot te kort en het toezicht kwam daarmee onder druk. Begin 2021
bedroeg het aantal toezichthouders weer de statutaire benodigde 3
personen. Een kwaliteitsslag is gaande.
De Onderwijs en Identiteit risico's hebben voornamelijk betrekking
op het waarborgen van de kwaliteit van het onderwijs en de
(zorg)leerlingen. Als gevolg van toenemende onvoldoende cohesie
tussen directie en team liepen de onderwijs resultaten sterk terug.
Noodgedwongen werd afscheid genomen van de directeur alsook
van een aantal personeelsleden die vrijwillig vertrokken. Door het
y*
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aantrekken van externen zijn de risico's voor wat betreft de
zorgleerlingen en de personele competenties beter in beeld gekomen
en is als gevolg van extra inzet van personeel en expertise, keert het
tij nu ten goede.

De financiële risico's hebben onder meer te maken met de begroting
en de overschrijding van budgetten. Als gevolg van verhuizingen,
mondjesmaat aanmeldingen en het verlaten van grote groepen 8 van
de school zorgt dit voor veranderende inkomsten en dus een beperkt
(deels) niet te calculeren risico. De bezuinigingen door OCW in het
toekennen van onderwijsachterstandsmiddelen (vervallen van de
gewichtenregeling) levert vooralsnog een flinke derving aan
inkomsten op. Een begrotingstekort voor de komende jaren is
daarom in beeld met name door het dalen van het aantal leerlingen.
Ook de ongewisse toekomst van het Vervangingsfonds vraagt om
alertheid 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.
De personele risico's betreffen
voornamelijk het behoudt van
voldoende gekwalificeerde
leerkrachten en de keuze van
een nieuwe directeur. Het eerder

DIR

1,22

1,81

-0,59

OP

20,03

14,44

5,58

3,61

4,61

OOP Admini
OOP

1,80

8,22

opgestelde Vervangingsbeleid stagneert vanwege het lerarentekort.
Voorziene risico's van een aantal leerkrachten die 'tegelijk' met
pensioen gaan heeft in 2019-2020-2021 geen grote zorgen gebaard.
Als gevolg van de nieuwe CAO 2019-2020 is er een herzien
Functieboek en Beloning- en Scholingsbeleid opgesteld en ingevoerd.
Het risico van het op niveau kunnen brengen en houden van de
deskundigheid van het personeel (AVG, IB, Participatie, ICT,
Zorgverlening, bijscholing, competenties, etc..) is in 2020-2021
nadrukkelijk aan de orde gesteld. Onder het adagium 'dat niemand
achter mag blijven' is nu voortdurende aandacht voor de
competenties van iedereen. Daartoe wordt nu dan ook actief ingezet
op het POP (PersoneelsOntwikkelPlan). De inzet van het nog niet in
gebruik genomen HRM-Performance systeem van Dyade moet
daaraan bijdragen. Ook is er meer dan normale aandacht voor de
langdurig zieke personeelsleden.
^_
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De huisvestingsrisico's liggen voornamelijk in het feit dat er nog
steeds onvoldoende Rijksmiddelen ontvangen worden voor de
(materiele) instandhouding van het 12 jaar 'jonge' Bredeschool
gebouw. Weliswaar een landelijk probleem maar niettemin risico's
met zich meebrengt van onderuit putting 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. 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.

Prestatiebox
In de lumpsumbekostiging is aan prestatiebox middelen
€69.310,- ontvangen te besteden aan talentontwikkeling,
duurzame onderwijsverbetering, professionalisering en ten
behoeve van doorgaande ontwikkellijnen. In 2020 is besteed
€6.664,- inzake het leerorkest. Voor coaching handelingsgericht
werken is €1.765,- uitgegeven en voor begeleiding inzake
kwaliteit €10.312,-. In het kader van digitalisering is €1.295,besteed. De overgebleven middelen zijn en worden deels nog
aangewend in 2021.

Continuïteitsparagraaf
De meerjarenbegroting is een globale doorrekening van de huidige
begroting op basis van leerlingen aantallen en inschatting van
personeel wat met pensioen gaat en wat schriftelijk heeft
aangegeven eerder afscheid te willen nemen.

In 2021 is er overgestapt op het Cogix systeem ter vervanging van het
Planning en Control systeem. Een nieuwe rapportage waarmee
ingespeeld kan worden op de behoefte binnen de organisatie om te
komen tot één rapportage en begrotingssysteem. Onder het
onderwerp Risicomanagement is aandacht besteed aan
beschikbaarheid van deskundig personeel, de uitstroom van
personeel in verhouding tot de terugloop van het aantal leerlingen.
De Vereniging is krachtig genoeg om de komende jaren de tekorten
die voorzien worden te kunnen dragen. Maar niettemin zal het
aandachtspunt de komende jaren zijn de uitgaven op personeelsversie 1-7-21
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gebied en materieel gebied met elkaar in evenwicht te brengen. Ook
de aangekondigde nieuwe bekostigingssystematiek, die op
kalenderjaar in plaats van schooljaar, vraagt extra aandacht ten
aanzien van de begroting. Indien er gedwongen ontslagen plaats
dienen te vinden is het noodzakelijke dat er goede dossiervorming is.
Dat is op dit moment met de digitalisering ervan ongewis een
speerpunt in de organisatie. Evenals het stroomlijnen van de
schooladministratie.
Begroting Begroting BegroBng Begroting Begroüng

Grootboekrekening 2021 2022 2023 2024 2025
3.1 Rijksbijdragen 2,578.613 1.993.013 1.791.053 1.727.124 1.575.710
3.2 Overige overheidsbijdr. &-subs. 200.000 175.000 175.000 150.000 150.000
3.5 Overige baten 71.000 64.000 59.000 59.000 59.000
3 Baten 2.849.613 2.232.013 2.025.053 1.936.124 1.784.710
4.1 Personeelslasten 2.327.137 1.839.324 1.727.942 1.736.594 1.443.821
4.2 Afschrijvingen 43.893 40.847 38.544 36.541 33.719
4.3 Huisvestingslasten 138.300 138.300 138.300 138.300 138.300
4.4 Overige lasten 303.507 149,703 266.856 258.860 173.040
4 Lasten 2.812.837 2.168.174 2.171.641 2.170.294 1.788.880
l Resultaat 36.776 63.839 -146.589 -234.170 -4.170

Realisatie

nognose

Begnrtif^

BeyKlng

Begrotog

Begroöns

2020

2021

2022

2)23

2024

2025

Salvabiliteit 87% 89% 89% 88% 88% 88%
2. Budgetbeheer

Rentabiliteit 0,0% 1,6% 0,3% -3,5% -8,4% -1,2%
Rentabiliteit (driejaarsgemiddelde) 3,5% 0,6% -0,3% -3,7% ^,4%
Uquiditeit (current ratio) 6,8 8,0 8,2 8,1 7,7 7,7
Netto werkkapitaal 64,5% 74,1% 96,7% 104,9% 103,1% 112,6%
Ontwikkeling resultaat to.v.wrig jaar (xl.OOO) -€276 €44 -08 -€77 -€93 €142

Ontwikkeling liquiditeit to.v.wrig jaar (xl.OOO) e41 €47 -02 -€127 €12
3. Wewdandsvermooen

Weeretandswmiogen 72% 82% 104% 112% 108% 116%
Weerstandsveimogen PO 69% 80% 106% 116% 113% 125%
4. BvtolaUehBngttallen

Rijlobijdragen / totale baten 91,9% 90,5% 89,3% 88,5% 89,2% 88,3%
Owrige o\ertieldsbljdragen / totale baten 6,5% 7,0% 7,8% 8,6% 7,7% 8,4%
Owrige baten / totale baten 1,6% 2,5% 2,9% 2,9% 3,0% 3,3%
Personele lasten / totale baten (max 90%) 83,4% 81,4% 83,0% 86,0% 90,5% 81,9%
Totale baten / rijksbijdragen 108,8% 110,5% 112,0% 113,0% 112,1% 113,2%
Totale lasten / rijksbijdragen 108,8% 108,8% 111,6% 117,0% 121,5% 114,6%

Personele lasten; rijksbijdragen (max 95%) 90,7% 90,0% 92,9% 97,2% 101,4% 92,7%
Materiële lasten / rijksbijdragen 18,1% 18,8% 18,7% 19,8% 20,1% 21,8%
Huiswstingsratio 0,05 0,05 0,06 0,07 0,07 0,08

Materiële vaste activa per leerilng €1.091 €1.173 €1.087 t967 €751 €574
Voorziening per leerling 6172 €198 e218 €236 €229 €229
Baten per leerling (exd. financiële baten) €12.468 €12.898 €11.119 €10.912 €10.161 €9.368
Lasten per leeriing (exd. Hnandële lasten) €12.')66 €12.698 €11,087 €11.292 €11,016 €9,480
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2020

Aantal leerlingen -

2023

2022

2021

2024

l
15
9

l

l

l

l

l

11

11

11

10

10

7

7

7

7

7

255

221

201

186

191

191

ni Directie FTEOPFTEOOP-

Normatief eigen vermogen
De Vereniging heeft altijd een financiële buffer aangehouden. Dit om
toekomstige onzekerheden van een zorgschool als Crescendo het
hoofd te kunnen blijven bieden. Immers de helft van de leerling
populatie bestaat uit zorgleerlingen. De school heeft door extra
(boven normatief) personele inzet kleinere groepen kunnen blijven
formeren.

Niet in de begroting opgenomen uitgaven betreffen dit jaar:
Het afgelopen schooljaar 2020-2021 zijn extra uitgaven
geweest in het kader van aanvullende schoonmaakwerkzaamheden
als gevolg van coronacrisis. Aan het dagelijks extra reinigen van
sanitair en desinfecteren contact-vlakken is € 28.000, - uitgegeven.
In het schooljaar 2020-2021 heeft de school ruim € 750.000, extra geïnvesteerd in kwalitatief (zzp)personeel. Dit enerzijds naar
aanleiding van de uitkomsten van het kwaliteitsonderzoek van de
inspectie onderwijs en anderzijds als gevolg van het onverwacht
vertrekken van aantal personeelsleden.

Ook in het komende schooljaar zal naast extra personele inzet
ook in de individuele begeleiding van onze zorgleerlingen door
externe organisaties worden geïnvesteerd.
Inmiddels is voor € 82.000, - in Chromebooks geïnvesteerd.
Alle leerlingen hebben nu de beschikking over een eigen device. Ook
de leermethoden worden hierop afgestemd m.b.v. licenties zodat
thuisonderwijs hen makkelijker afgaat.
De afgelopen jaren zijn de materiele uitgaven het dubbele
geweest ten opzichte van de materiele lumpsum inkomsten van
DUO. De afdracht aan de VvE Kortvoort inzake huisvesting maken
daar onderdeel van uit.

De komende jaren zal meer nog dan nu, middelen ingezet gaan
worden ter versterking van de kwaliteitszorg van het onderwijs. Dit in
samenwerking met onder andere het Samenwerkingsverband
Passend onderwijs en zo mogelijk een opleidingsinstituut.
/^
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Als gevolg van onder ander extra OCW subsidies (Inhaalprogramma
Covid € 63.000,- en Extra hulp in de Klas € 24.000,- etc..) en die van
de gemeente Amsterdam in het kader van Kansengelijkheid (VloA )
€250.000,- neemt de reserve nog niet substantieel af. Deze
constatering heeft het bestuur ook besproken met de inspecteur PO
naar aanleiding van de uitkomsten van haar Kwaliteitsonderzoek.
De inspectie heeft een formule ontwikkeld om na te gaan wat een
bestuur redelijkerwijs aan eigen vermogen nodig heeft om haar
bezittingen te financieren en risico's op te vangen. Dit bedrag is het
normatieve publieke eigen vermogen. De hoogte ervan is de
signaleringswaarde.
(0,5 x aanschafwaarde gebouwen x 1,27) + boekwaarde resterende
materiële vaste activa + (omvangafhankelijke rekenfactor x totale
baten (onder de € 12 miljoen aan baten loopt de rekenfactor
geleidelijk op van 0,05 tot uiteindelijk 0,1 bij besturen met totale
baten van €3 miljoen).

(0,5 x O milj. (geen economisch eigendom) x 17/42 deel VvE x 1,27 ) +
( € 278.000,-) + ( € 317.245,-) = € 595.245,- signaleringswaarde

Jaarrekening 2020
Met de invoering van het RJ660 (Raad voor de Jaarverslaggeving,
Onderwijsinstellingen), anders gezegd de accountantsrichtlijnen, is
een einde gekomen aan de eigen onderwijsregelgeving. Onderling
kunnen nu dus cijfers openbaar vergeleken worden. De belangrijkste
aanpassingen zijn: de invoering van het de begrippen reserve (voor
algemeen beleid) en voorziening (voor een huidige aantoonbare
verplichting), een scheiding van publiek (herkomst uit
overheidssubsidies) en privaat (door derden ingebracht) vermogen,
het oormerken van subsidies en deze planmatig inzetten en als
laatste het 'verwerken van onderhoudskosten' (meerjarig onderhoud
als investering zien, dus gaan activeren en afschrijven).
Grondslagen

De nu gepresenteerde jaarrekening is onder andere opgesteld
volgens de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek II. De materiële
activa (meubels, methoden, computers etc..) is gewaardeerd tegen
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de historische aanschafprijs onder aftrek van wat inmiddels is
afgeschreven. De afschrijvingstermijnen zijn eerder door het bestuur
vastgesteld. Het jaarresultaat wordt toegevoegd aan het eigen
vermogen.

Balans

Uit de balans blijkt onze vermogenspositie, dus de omvang en de
samenstelling van de bezittingen, schulden en het eigen vermogen
(de reserves en voorzieningen). De balans is beoordeeld op basis van
de volledigheid en de waarde van de activa. De reserves en
voorzieningen betreffen die van onderhoud gebouw en leermiddelen.
De algemene reserve is voldoende om op enig moment aan alle
verplichtingen in enig jaar en de daaropvolgende twee jaren te
kunnen voldoen.

Activa

31-12-2020 31-12-2019

31-12-2020 31-12.2019

Passiva

Vorderingen
Liquide middelen

278.182 315.448
256.136 251.407
2.172.677 2,268.492

Eigen vermogen
Voorzieningen
Kortlopende schulden

2.303.193 2.316.202
43.804 65.121
359.998 454.024

Totaal activa

2.706.995 2.835.347

Totaal passiva

2.706.935 2.835.347

Materiële vaste activa
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Financiële positie op balansdatum

Jaarrekening 2Ü20
40189 / Véfenifling Scheden der Evant]elïsche Broedergemeente, te Amsterelam

FINANCIEEL BELEID
Financiële positie op balansdatum

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2020 in vergelijking met 31 december 2019. Na de
balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans.
Activa
Matehêle vaste activa
Vorderingen
Liauide middelen
Totaal activa

31-12-2020 31-12-2019

Passiva

278.182 315.448
256.136 251.407
2.172.677 2.268.492

Eigen vermogen
Voorzieningen
Kortlopende schulden

2.7Q6.99S 2.835.347

Totaal passiva

31-12-2020 31-12-2019

2.303.193 2.316.202
43.804 65.121
359.998 454.024

In de balans per 31 december 2019 is de herziene stand na stelselwijziging opgenomen. Nadere
informatie omtrent de stelselwijziging is te vinden in het hoofdstuk Grondslagen van waardering en
resultaatbepaling.
- Toelichting op de activa zijde van de balans:
Materiële vaste activa

De materiële vaste activa zijn afgenomen ten opzichte van 2019, In 2019 is er meer afgeschreven dan
geïnvesteerd waardoor de waarde van de materiele vaste activa afneemt.
Vorderinaen

Het saldo van de vorderingen is toegenomen ten opzichte van 2019. Eind 2020 is er een vordering
opgenomen inzake nog te ontvangen uitkeringen van het vervangingsfonds. Daarnaast zijn er minder
vooruitbetaalde kosten eind 2020.
Liauide middelen

Voor het verloop van de liquide middelen verwijzen wij u naar het kasstroomoverzicht opgenomen in de
jaarrekening.
- Toelichting op de passiva zijde van de balans:
Eigen vermogen

Het eigen vermogen is afgenomen door onttrekking van het negatieve resultaat over 2020.
Voorzieninaen

Het saldo van de voorzieningen is afgenomen ten opzichte van 2019. Door verloop van personeel in
2020 heeft er een vrijval in plaats van een dotatie plaatsgevonden bij de jubileumvoorziening.
Kortlopende schulden

Het saldo van de kortlopende schulden is afgenomen ten opzichte van 2019. Door verloop van het
personeel zijn de loonkosten over 2020 lager en daarmee ook de aan het eind van het jaar af te dragen
premies en belastingen en de reservering inzake vakantiegeld.Door het tijdig aanleveren van de facturen
is het saldo van de crediteuren en overige overlopende passiva ook lager dan in 2019. Verder zijn de
vooruitontvangen subsidies hoger door exta aangevraagde subsidie in 2020 te besteden in het
schooljaar 20/21.
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Analyse realisatie 2020
Analyse resultaat

De begroting van 2020 liet een negatief resultaat zien van € 30.525. Uiteindelijk resulteert een negatief
resultaat in boekjaar 2020 van € 13.009: een verschil van € 17.516 met de begroting. hlet positief
resultaat over het boekjaar 2019 bedroeg € 276.852.
Analyse realisatie 2020 versus realisatie 2019 en realisatie 2020 versus begroting 2020

Onderstaand is de staat van baten en lasten voor het kalenderjaar 2020 opgenomen. De gerealiseerde
staat van baten en lasten zijn vergeleken met de begrote baten en lasten voor het kalenderjaar 2020 en
de gerealiseerde baten en lasten voor het kalenderjaar 2019.
Realisatie Begroting Verschil
2020 2020

Realisatie

Verschil

2019

Baten

Rijksbijdragen OCenW
Overige overtieklsbijdragen
Overige baten

2.922.080 2.785.712
205.256 200.000
45.115 26.475

136.368 2.862.022
5.256 189.455
18.640 68.285

60.058
15.801
-23.170

Totaal baten

3.172.451 3.012.187

160.264 3.119.762

52.689

Overige lasten

2.657.920 2.592.194
51.707 66.896
153.169 128.620
322.811 255.002

65.726 2.326.691
-15.189 59.719
24.549 159.682
67.809 296.818

331.229
-S.012
-6.513
25.993

Totaal lasten

3.185.607 3.042.712

142.895 2.842.910

342.697

276.852

.290.008

Lasten
Personele lasten

Afschrijvingen
Huisvestingslasten

-13.156

Saldo baten en lasten

-30.525

17.363

Financiële baten en lasten

Financiële baten

147

147

147

Totaal financiële baten en lasten

147

147

147

-13.009

Totaal resultaat

-30.525

17.516

276.852

.289.861

- Toelichting op de staat van baten en lasten:

Het resultaat is ten opzichte van 2019 gedaald met € 289.861. De belangnjkste oorzaken van deze
daling zijn:
Riiksbiidraaen OCenW

De personele lasten zijn toegenomen ten opzichte van 2019. De loonkosten voor personeel in dienst
met de aanpassing van de CAO verhoogd. Er heeft echter verloop van personeel plaatsgevonden
waardoor gebruik is gemaakt van inhuur van personeel. Dit heeft geleid tot hogere personele lasten.

Omdat er in 2020 wel gedeclareerd is bij het vervangingsfonds en bij het UWV heeft dit een deel van de
toegenomen loonkosten gecompenseerd.
Totaal resultaat

Het gerealiseerde resultaat 2020 wijkt af van het begrote resultaat over 2020. De belangrijkste oorzaken
van deze afwijking zijn:
Aan de kant van de baten is ontvangen rijksbijdragen hoger dan begroot door aanpassing van de

normvergoedingen. Verder zijn de overige baten hoger door vrijval van incidentele subsidiegelden die
niet in de begroting zijn opgenomen. Aan de lastenkant zijn de huisvestingslasten hoger dan begroot
door de extra schoonmaakkosten in verband met Covid-19 die niet in de begroting zijn opgenomen en
zijn de overige lasten hoger dan begroot doordat er meer is uitgegeven aan bestuur- en management
ondersteuning, ICT inrichting omgeving en leermiddelen dan begroot
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Kengetallen
KENGETALLEN
In onderstaande tabel zijn meerdere kengetallen opgenomen. Als er een signaleringswaarde is

vastgesteld door de onderwijsinspectie dan staat deze vermeld. Indien bepaalde kengetallen erg afwijken
ten opzichte signaleringswaarde, kan dit aanleiding zijn tot verder onderzoek naar een financieel risico
door de onderwijsinspectie.

Een signaleringswaarde is echter geen norm voor de onderwijsinspectie.
Signaleringswaarae

Kengetal
Huisvestingsratio
Liquiditeit (current ratio)

2020

2019

onderwijsinspectie

0,05

groter dan 0,10

Rentabiliteit (1-jarig)

0,00

Solvabiliteit (incl. voorzieningen)
iSolvabiliteit (excl. voorzieningen)
Weerstandsvermogen (incl. mva*)
Weerstandsvermogen (excl. mva*)
Kapitalisatiefactor

0,87

0,06
5,55
0,09
0,84
0,82
0,74
0,64
0,91

6,75

0,85
0,73
0,64
0,85

kleiner dan 0,75

lager dan -0,10
ikleiner dan 0,30
i geen
iRleiner dan 0,05
l geen

\geen

* mva: materiële vaste activa

Bovenstaande kengetallen zijn hieronder grafisch weergegeven.

Kengetallen voor 2020 en 2019

B 2020 • 2019
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Hierna vindt u de omschrijving en definitie per kengetal inclusief berekening.
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Huisvestingsratio

Het kengetal "huisvestingsratio" geeft de verhouding weer tussen de huisvestingslasten en de totale
lasten (inclusief financiële lasten).

- Definitie: Som van de huisvestingslasten en afschrijvingen gebouwen en terreinen gedeeld door som
van de totale lasten (inclusief financiële lasten).
A1-12-2020^
€

Omschrijving

- Huisvestingslasten
- Afschrijvingen gebouwen en terreinen

€

31-12-2019
€ €

159.682

153.169

Som van de huisvestingslasten en afschrijvingen
gebouwen en terreinen

153.169 159.682

3.185.607 2.842.910

- Totale lasten
- Financiële lasten

0,06

0,05

l Kengetal:

2.842.910

3.185.607

Som totale lasten en financiële lasten

De onderwijsinspectie hanteert een signaleringswaarde van groter dan 0,10.

De huisvestingsratio is voor 2020 lager dan de signaleringswaarde onderwijsinspectie. In vergelijking met
2019 is de huisvestingsratio gedaald.
Liquiditeit (current ratio)

De liquiditeit geeft aan in hoeverre de organisatie op korte termijn aan haar verplichtingen kan voldoen.
- Definitie: De vertiouding tussen de vlottende activa (som van liquide middelen, kortlopende effecten,
vorderingen en voorraden) en de kortlopende schulden.

Omschrijving 31-12-2020 31-12-2019
€

€
- Liquide middelen
- Kortlopende effecten
- Vorderingen

€

2.172.677

2.268.492

256.136

251.407

€

- Voorraden
Vlottende activa

2.428.813

2.519.899

359.998

454.024

Kortlopende schulden

l Kengetal:

6,75

5,55

De onderwijsinspectie hanteert een signalehngswaarde kleiner dan 0,75.
De liquiditeitsratio geeft aan dat 6,75 keer kan worden voldaan aan de uitstaande kortlopende schulden,
bestaande uit de posten benoemd in de toelichting op de balans onder 2.4 Kortopende schulden.
De vereniging heeft op 31 december 2020 de beschikking over € 2.172.677 aan liquide middelen en
daarnaast € 256.136 openstaan aan nog te ontvangen bedragen.
Deze bedragen zijn binnen één jaar opeisbaar, waardoor kan worden voldaan aan de openstaande
schulden die binnen één jaar voldaan moeten zijn, te weten € 359.998.

De liquiditeit is voor 2020 groter dan de signaleringswaarde onderwijsinspectie. In vergelijking met 2019 is
de liquiditeitspositie gestegen.

In bovenstaande berekening is geen rekening gehouden met de in de voorzieningen opgenomen
verplichtingen.
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Rentabiliteit

De rentabiliteit geeft de vertiouding aan tussen het resultaat en de totale baten.
- Definitie: Resultaat gedeeld door de totale baten (inclusief financiële baten).
Omschrijving 31-12-2020
€

€

31-12-2019
€

276.852

-13.009

Resultaat

3.119.762

3.172.451
147

- Totaal baten

- Financiële baten

3.119.762

3.172.598

Som totaal baten inclusief financiële baten

€

0,00
[Kengetal 1-jarig:
De onderwijsinspectie hanteert een signateringswaarde lager dan -0,10.

0,09

De rentabiliteit geeft aan hoeveel van de totale opbrengsten omgezet wordt in het uiteindelijke resultaat.
De vereniging heeft met de totale baten, te weten € 3.172.598, een resultaat behaald van -€ 13.009. Dit
houdt in dat er naast de inzet van elke euro die ontvangen en besteed wordt er € 0,00 wordt ingeteerd op
de reserves.

De rentabiliteit is voor 2020 hoger dan de signaleringswaarde onderwijsinspectie. In vergelijking met 2019
is de rentabiliteitspositie gedaald.
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

Omschrijving _ _31-12-2020_ 31-12-2019
€

€

- Eigen vermogen
- Voorzieningen

€

€

2.316.202

2.303.193
43.804

65.121

Som eigen vermogen en voorzieningen

2.346.997

2.381.323

Totaal vermogen

2.706.995

2.835.347

0^7
[Kengetal:
De onderwijsinspectie hanteert een signaleringswaarde kleiner dan 0,30.

A84

Deze definitie van de solvabiliteit geeft aan dat 87% van het totale vermogen uit eigen vermogen ofwel
reserves en voorzieningen bestaat, hetgeen inhoudt dat slechts 13% van het totale vermogen
gefinancierd wordt met vreemd vermogen.

De solvabiliteit is voor 2020 groter dan de signaleringswaarde onderwijsinspectie. In vergelijking met 2019
is de solvabiliteitspositie gestegen.
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Definitie exclusief voorzieningen: Eigen vermogen gedeeld door het totale vermogen.
Omschrijving 31-12-2020 31-12-2019
€

€

Eigen vermogen

2.303.193

2.316.202

Totaal vermogen

2.706.995

2.835.347

0,82

0,85

l Kengetal:

De onderwijsinspectie hanteert geen signaleringswaarde voor deze berekening van solvabiliteit.
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 31-12-2020 31-12-2019
€

€

€

2.303.193

Eigen vermogen
3.172.451
147

- Totaal baten
- Financiële baten

2.316.202
3.119.762

3.119.762

3.172.598

Som totaal baten inclusief financiële baten

0,74

0,73

l Kengetal:

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 2020 groter dan de signaleringswaarde onderwijsinspectie. In
vergelijking met 2019 is het weerstandsvermogen gedaald.
- Definitie exclusief materiële vaste activa: Het eigen vermogen minus de materiële vaste activa
gedeeld door de totale baten (inclusief Financiële baten).
31-12-2019

31-12-2020

Omschrijving

- Materiële vaste activa

Verschil eigen vermogen en materiële vaste activa

2.025.011

Som tolaal baten inclusief financiële baten

l Kengetal:

2.000.754

3.119.7e2

3.172.451
147

- Totaal baten
- Financiële baten

€

2.316.202
315.448

2.303. f93
278.182

- Eigen vermogen

€

€

€

3.172.598

3.119.762

0,64

0,64

De onderwijsinspectie hanteert geen signaleringswaarde voor deze berekening van het
weerstandsvermogen.
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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 materiële vaste activa betreffende gebouwen en
terreinen gedeeld door de totale baten (inclusief financiële baten).
Omschrijving _ 31-12-2020 _ 31-12-2019
€ € €
€
2.835.347

2.706.995

- Balans totaal

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

2.835.347

2.706.995

gebouwen en terreinen

3.119.762

3.172.451
147

- Totaal baten
- Financiële baten
Som totaal baten inclusief financiële baten

3.-? 72.598

0,91

0,85

l Kengetal:

3.119.762

De ondemijsinspectie hanteert geen signaleringswaarde voor de kapitalisatiefactor.
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Woord van dank.

Ten tijde van het opstellen van het jaarverslag is de Coronacrisis nog altijd
gaande. Alhoewel er licht is aan het eind van de tunnel. De gevolgen zijn groot
en diverse sectoren worden hard getroffen. Zo ook het onderwijs. Wat betekent
het voor de kinderen? Voor de leerkrachten7 Het onderwijs is creatief en
Inventief gebleken in het zoeken van oplossingen voor thuisonderwijs. Kinderen
waren geruime tijd thuis. Kinderen die zorg behoeven, die geen veilige
thuissituatie hebben, hebben het extra moeilijk. Onze leerkrachten deden hun
best om alle kinderen via diverse kanalen te bereiken. Zowel ten tijde van de
eerste als de tweede lockdown. Ook hebben wij vernomen dat ouders moeite
hadden met het bijspringen in het lesgeven. In deze moeilijk tijd van nog steeds
social distancy, willen wij als Toezichthoudend bestuur onze grote waardering
uitspreken voor alle medewerkers van Crescendo. Voor ieders enorme inzet.

Daarnaast had de school ook te maken met afnemende onderwijskwaliteit, het
vertrek van de directeur en een aantal leerkrachten waarop het bestuur moest
acteren. Het schooljaar 2020-2021 begon duidelijk anders dan verwacht. De
gewenste cultuuromslag, het aantreden van een aantal zzp'ers en de intensieve
trainingen zorgden voor een ommekeer ten goede van het onderwijs en de
leerlingen.

Ook het vierjaarlijks inspectieonderzoek en de rapportage bleek zodanige impact
te hebben dat iedereen er nog een schepje bovenop deed ter verbetering van
de onderwijskwaliteit. En niet zonder succes. De weg omhoog is weer gevonden.
Ook daarvoor veel dank voor ieders inzet.

De komende tijd komen er zeker weer nieuwe, uitdagingen op ons pad. Zowel in
werk, als privé, ledere dag is anders, de ontwikkelingen volgen elkaar snel op.
Dit vraag^veel v^d ieders betrokkenheid, solidariteit en 'er voor elkaar zijn'. Wij

hebbeiyer^illey^rtrouwen in dat we dit samen aankunnen en doorgaan op de
ing^tós^n

wM
v or

^

r

e
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x^
^Iftemeen bestuur

Verenigir)^ Scholen der Evangelische Broedergemeente in Amsterdam
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Verantwoording 2020.

Met dit jaarverslag leggen wij als algemeen bestuur dat het intern toezicht

uitoefent overeenkomstig de statuten van 29 februari 2012, verantwoording af
over de wijze waarop wij in 2020 invulling hebben gegeven aan de interne
verantwoording en de horizontale dialoog en hoe de functies van het bestuur en
het intern toezicht worden uitgeoefend. De EBG en Crescendo staat er financieel
goed voor en wordt er intensief gewerkt aan de noodzakelijke verbetering van
de kwaliteit van het onderwijs en de competenties van het onderwijzend en het
onderwijsondersteunend personeel.
De Toezichthoudende bestuursleden houden intern toezicht op het

functioneren van de directeur-bestuurder als uitvoerend bestuur. Wij zien erop
toe dat het gevoerde beleid kan rekenen op draagvlak bij alle betrokkenen en
dat het beleid leidt tot goede onderwijsresultaten en een goede strategische
positie.
De Toezichthoudende bestuursleden letten erop dat door het bestuurlijk

handelen zorgzaamheid, integriteit en rechtmatigheid niet in het gedrang
komen. In het algemeen zijn de aandachtspunten toezichthoudend ten minste:
- de kwaliteit van het door de organisatie geboden onderwijs; - rechtmatig en
integer bestuur en beheer van de organisatie; - rechtmatige verwerving en
doelmatige en rechtmatige bestemming en aanwending van middelen; naleving van de Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs.
Wij geven daarnaast bijzondere aandacht aan de onderwijskwaliteit, de
organisatieontwikkeling en HRM, en financiën. In loop van het afgelopen jaar is
er ook meer aandacht voor de eigen ontwikkeling van het toezichthoudende
bestuurders en het eigen Toezichtkader.
Met de huidige governance-strurtuur beschikt de Vereniging over een

formele (organieke) scheiding tussen toezicht en bestuur volgens het 'one tier'
model en voldoet zij aan de eisen van de wet 'Goed onderwijs, goed bestuur'.
SamensteHing.

Het algemeen bestuur bestaat uit drie leden, mw. H. Noordwijk, mw. L. Pont en
dhr. C.W. Lindner. Door het uitscheiden op grond van persoonlijke redenen van
mw. L. Pont was er vanaf juni 2020 een vacature. Op grond van veranderingen
in de Oudstenraad van de Evangelische Broedergemeente Amsterdam Zuidoost,
die een zetel in het algemeen bestuur hebben, kon die pas in februari 2021
ingevuld worden door mw. M. Herfst.
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De leden hebben zitting voor een termijn van zes jaar met de mogelijkheid van

herbenoeming. De leden treden af volgens een door het bestuur vastgesteld
rooster. Het algemeen bestuur is zodanig samengesteld dat de leden ten
opzichte van elkaar, de Uitvoerend bestuurder en andere mogelijke
belanghebbenden en deelbelangen onafhankelijk en kritisch kunnen opereren.
Met betrekking tot nevenfuncties kan gesteld worden dat er sprake is van
onafhankelijkheid.
De leden van het Toezichthoudend bestuur ontvangen voor hun
werkzaamheden geen vergoeding. In de WNT zijn de honoreringsmaxima voor
toezichthouders gekoppeld aan de bezoldiging van de (uitvoerend)bestuurder.
Werkwijze en activiteiten Algemeen bestuur.

Om onze functies van toezichthouder, werkgever, adviseur van het bestuur en
bewaker van het maatschappelijk perspectief goed te kunnen vervullen, moeten
wij goed geïnformeerd zijn. Daartoe voeren wij periodiek gesprekken met en
worden wij schriftelijk geïnformeerd door de uitvoerend bestuurder en
betrokken stakeholders. Over de voortgang op de onderwijskwaliteit,
organisatieontwikkeling en HRM en financiën. Er wordt aan gewerkt om deze
rapportages in de loop van 2021 te standaardiseren. Op deze wijze blijven wij op
de hoogte van ontwikkelingen op het gebied van onderwijs (inhoud, beleid en
subsidiestromen), samenwerking in Zuidoost, de stad en het
Samenwerkingsverband Passend onderwijs en de AVG.
Op grond van de beperkingen door corona had ook het bestuur een aangepaste

werkwijze moeten ontwikkelen. Daardoor vonden er veel overleg een op een en
telefonisch plaats. De reguliere vergaderingen konden in de tweede helft van het
jaar weer opgenomen worden en vonden plaats op 5 juni, 7 juli, 30 oktober en
16 december 2021.

In de eerste helft van het verslagjaar zijn er vooral gesprekken gevoerd met de
directeur-bestuurder waarbij het functioneren van de directeur aan de orde
kwam hetgeen uiteindelijk heeft geleid tot een beéindigingsovereenkomst. Ook
de adequate aanpassing van het onderwijs aan de coronamaatregelen was een
belangrijk punt van aandacht.

Met de start van het nieuwe schooljaar 2020-2021 is een interim directeur
aangesteld met de taak om een verbeterplan op te stellen om de negatieve

ontwikkeling van de onderwijskwaliteit tegen te werken. Daarbij kwamen vragen
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aan de orde over hoe is de kwaliteitszorg in control? Hoe drddgt het beleid van
extra inzet van personeel bij aan vermindering van werkdruk en verlaging van
het ziekteverzuim? Hoe wordt de identiteit en strategische positie van de EBG

en Crescendo gewaarborgd? Hoe worden de speerpunten uit het Verbeterplan/
Kwaliteitsplan vertaald naar meerjarig beleid?
Gaandeweg bleek dat de visie van de interim-directeur en die van het bestuur
zover uiteen liepen met als gevolg dat de opdracht van het bestuur werd
teruggegeven. Met ingang van 4 januari heeft de huidige interim-directeur de
taken ten aanzien van het verbeteren van de onderwijskwaliteit en de
competenties van het personeel en de gewenste cultuurverandering opgepakt.
Verder kwamen de wettelijke en statutair verplichte items aan de orde als

begroting, jaarrekening, jaarverslag aan de orde. Deze zijn door het Algemeen
bestuur at dan niet aangevuld vastgesteld/goedgekeurd.
Het niet adequaat functioneren van de MR was nog een hinderpaal voor een
goed communicatie met ouders en team. Daaruit resulteerde de opdracht om

met begin van het schooljaar extra aandacht aan het opzetten en begeleiden van
de MR te schenken. Dit is in de eerst helft van het schooljaar 2020/21
gerealiseerd.

Samen met de Uitvoerende bestuurder legt het Algemeen bestuur verder
verantwoording af aan de ALV van de Vereniging en bespreekt met hen de
belangrijkste beleidspunten. Daarbij is in de vergaderingvan 31 juli 2021 ook de
opdracht naar voren gekomen om de bestaande statuten van de organisatie op
de hoogte van de tijd te brengen en aan te passen aan de meest recent
ontwikkelingen van 'Good Governance'. In 2021 zal het bestuur een voorstel
voorleggen aan de ALV.

In kader van het schoolonderzoek van de inspectie op Crescendo zijn in
november ook gesprekken gevoerd met het Algemeen bestuur. Voor het eerst

was het functioneren van het bestuur deel van hun onderzoek. In het vervolg
daarvan zal het bestuur in 2021 een eigen verbeterplan opstellen voor hun
werkwijze en zo de al bestaande inzichten en ontwikkelingen verder
professionaliseren.
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Aanzet Strategisch beleid
De afgelopen periode is gesproken over de ontwikkeling van een nieuw

strategisch beleidsplan voor de periode 2021-2025. Daartoe werd eerst de
balans opgemaakt over de voorbije periode. Met de directeur-bestuurder en de
interim-directeuren is verder gesproken over het beoordelingskader vanuit de
toezichthouder. Hiertoe werden de volgende aandachtspunten meegegeven:
•het nieuwe plan moet voorzien in kritische zorgpunten, zoals de kwaliteit van
het onderwijs, de terugloop van de leerlingenaantallen en de positionering van
de school in de wijk; «het plan dient aan te sluiten bij actuele interne en externe
ontwikkelingen; •bij de ontwikkeling van het beleidsplan moeten interne (MR en
team) en externe belanghebbenden (ouders) een rol vervullen met het oog op
een breed draagvlak.
Klachten en calamiteiten.

Aan het eind van het afgelopen schooljaar heeft het bestuur van een aantal
gegroepeerde ouders een klacht ontvangen met betrekking tot het gevoerde
beleid ten aanzien van het ontslag van de directeur en de kwaliteit van het
onderwijs. In plenair overleg en in het bijzijn van de gemeente zijn de klachten
besproken en afgehandeld. Een klacht van een leerkracht over de handelswijze
van de eerste interim-directeur is naar tevredenheid afgehandeld. Mede
doordat de interim-directeur voortijdig zijn opdracht had teruggegeven aan het
bestuur.

Toezichtsrol financieel jaarverslaggeving en begroting
Het Algemeen bestuur heeft in 2020 haar goedkeuring gegeven aan het

jaarverslag en de jaarrekening over 2019 en de begroting voor 2020 en volgende
jaren. Een belangrijk punt van bespreking was de financiële buffer van de
Vereniging. De accountant constateerde dat de Vereniging financieel gezond is.
Vastgesteld kon worden dat de financiële administratie op orde is en er geen
aanwijzingen voor fraude zijn gevonden. Er dient een goede voortgang gemaakt
te worden bij de interne beheersing door risicoanalyse en het vastleggen van
procedures.
Besluiten bestuur
Onderwerp

Status

Klachtenregeling

instemming

Beloningsbeleid

instemming
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Schorsing en verwijdering
Protocol Meldcode en Meldplicht Crescendo
Beëindigingsover eenkomst directeur
Plan van aanpak tot uitwerking Verbeterplan
Behandeling Kwaliteitsonderzoeken inspectie PO
Aangepast Verbeterplan
Meerjaren formatieplan 2020-2024
Samenwerking met / begeleiding door PO-raad
Strategische beleidsplan
Aanstellen lid bestuur/ Toezichthoudend bestuur

instemming
instemming

Ontslag Directeur-bestuurder

instemming
instemming

Medezeggenschapsreglement
Aanstelling Uitvoerend bestuurder
Concept aanpassing Verenigingsstatuut
Concept Managementstatuut
Ondersteuningsplan SWV Passend onderwijs
Remuneratiecommissie instellen

instemming
instemming
instemming reacties
instemming
instemming
instemming
instemming
instemming

instemming

instemming
instemming
instemming

instemming

Vooruitblik naar 2021
- Wat zijn de blijvende consequenties van de Coronacrisis?
- Hoe ontwikkelen zich de Onderwijsachterstanden, leeropbrengsten, kansen
voor verdere digitalisering?
- Hoe wordt het surplus van de reserves op een juiste wijze aangewend t.b.v. het
onderwijs, het personeel en de leerlingen?
- Ontwikkelt de school zich voldoende zodat de inspectie voor het Onderwijs een
rapport kan afgeven?
- Hoe ^6r0en üft v^tatures voor de directeur en de Interne begeleiding ingevuld?
- Ev^fya^ en//erj<etpring van rip toezichthoudende kwaliteiten.
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BALANS PER 31 DECEMBER 2020
En vergelijkende cijfers 2019. - na verwerking resultaatbestemming

31-12-2020
€

€

€

31-12-2019
€

1 ACTIVA
1.1 Vaste activa
1.1.2 Mate riële vaste activa

315.448

278.182

315.448

278.182

Totaal vaste activa
1.2 Vlottende activa

1.2.2 Vorderingen
1.2.4 Liquide middelen

251.407
2.268.492

256.136
2.172.677

Totaal vlottende activa

2.428.813

2.519.899

TOTAAL ACTIVA

2.706.995

2.835.347

2 PASSIVA
2.1 Eigen vermogen
2.2 Voorzieningen
2.4 Kortlopende schulden

2.316.202

2.303.193
43.804
359.998

65.121
454.024
2.706.995

TOTAAL PASSIVA

2.835.347
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2020
En vergelijkende cijfers 2019

€

2020
€

2019

Begroot 2020

€

€

€

€

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen OCW
3.2 Overheidsbijdragen en

2.922.080
205.256

2.785.712
200.000

2.862.022
189.455

45.115

26.475

68.285

-subsidies overige overheden

3.5 Overige baten

3.119.762

3.012.187

3.172.451

Totaal baten
4 Lasten

4.1 Personeelslasten

4.2 Afschrijvingen
4.3 Huisvestingslasten
4.4 Overige lasten

2.657.920
51.707

2.592.194

2.326.691

66.896

153.169
322.811

128.620
255.002

59.719
159.682

Totaal lasten
Saldo baten en lasten *
6

Financiële baten en tasten

6.1

Financiële baten
Sa/do financiële baten en lasten

Totaal resultaat*

296.818

3.185.607

3.042.712

2.842.910

-13.156

-30.525

276.852

-30.525

276.852

147
147
-13.009

*(- is negatief)
(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 2020
En vergelijkende cijfers 2019

Ref.

2020
~€-

T

T

2019
T

Kasstroom uit operationele activiteiten
276.852

-13.156

Resultaat uit gewone bedrijfsoefening (saldo
baten en lasten)

Aanpassingen voor aansluiting
bedrijfsresultaat:
- Afschrijvingen
- Mutaties voorzieningen
Totaal van aanpassingen voor aansluiting met
het bedrijfsresultaat
Veranderingen in werkkapitaal:
- Vorderingen
- Kortlopende schulden

4.2
2.2

59.719
14.816

51.707
-21.317

74.535

30.390
1.2.2-/-1.2.2.14
2.4-/-2.4.18

-93.651
155.853

-4.729
-94.026

Totaal van aanpassingen in werkkapitaal

-98.755

62.202

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

-81.521

413.589

Ontvangen interest

6.1.1-/-1.2.2.14

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

1.1.2

147

238

-81.374

413.827
^1.830

-14.441

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

-14.441

^1.830

Mutatie liquide middelen 1.2.4

-95.815

371.997

Het verloop van de geldmiddelen is als volgt:
2020
€

€"
Stand liquide middelen per 1-1
Mutatie boekjaar liquide middelen

T

1.896.495
371.997

2.268.492
-95.815
2.172.677

Stand liquide middelen per 31-12

2019
~€-

2.268.492
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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 voor de 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 activeringsg reuzen vermeld.
afschrijvingstermijn in

Categorie

afschrijvingspercentage per jaar

activeringsgrens in €

maanrlon

180-480 6,67-2,5% 500

Installaties
Kantoormeubilair/inventaris
Schoolinventaris

120-240 10-5% 500
120-180-240 10-6,67-5% 500

60 20,00% 500

Huishoudelijke apparatuur en machines
Onderwijskundige apparatuur en machines
Audio apparatuur
Computers/printers/ov

120 10,00% 500
60 20,00% 500
36-48 33,3-25 % 500
72-84-96 16,7-14,3-12,5% 500

Leermiddelen
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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
vuüiz-id ill iy ui i vvuiuüi i yuvuiiiiu vuui 111 i ü^i itt? aiuvvii lyuai ü ui iciiüiijr\^ v d [jii^iiui lyci i uiü vp uü uaiai i-oucai.ui 11

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
warden 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 net contant maken van de waarae van de voorziening wordt gereKend met een reKenrente welke voor
eind 2020 wordt bepaald. De berekening is als volgt:

Rekenrente = Wettelijke rente (bron: DNB) -/- Inflatie (bron: CBS).
Bij een negatieve uitkomst van de rekenrente zal deze op nul worden gesteld.

Voor 2020 wordt er gerekend met een rekenrente van 0,00%. Waarbij de waarde voor de wettelijke rente
vastgesteld is op 2,00% en de uitgangswaarde voor de inflatie 2,70% is.
Jubileumuitkerinaen

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.

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

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten over het verslagjaar, met
inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.
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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 verantwoord 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
warden 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 worden 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 2020 geen indexatie plaatsgevonden
de dekkingsgraad van het ABP was per 31-12-2020 93,20%
overige kenmerken zijn te vinden op www.abp.nl

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.

ti^i
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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.
Grondslagen Kasstroomoverzicht
Het 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.
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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 1.1.2.6
Gebouwen Terreinen Inventaris en Overige Vaste Niet aan de Totaal
apparatuur materiële bedrijfe- bedrijfsuit- materiële
vaste activa activa in oefening vaste activa
uitvoering en dienstbare
vooruit- MVA
betalingen
€
€
€
€
€
€
€
Stand per 01-01-2020
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs

4.359

815.468

147.649

967.476

4.359

557.844

89.825

652.028

257.624

57.824

315.448

Verloop gedurende 2020
Investeringen
Desinvesteringen

12.628

1.813

14.441

Afschrijvingen

42.030

9.677

51.707

-29.402

-7.864

-37.266

4.359

828.096

149.462

981.917

4.359

599.874

99.502

703.735

228.222

49.960

278.182

Cumulatieve afschrijvingen en
waardeverminderingen

Materiële vaste activa
per 01-01-2020

Afschrijvingen op desinvesteringen
Overige mutaties
Mutatia gedurende 2020

Stand per 31-12-2020
Verkrijgings- of vervaardlgingsprijs
Cumulatieve afschrijvingen en
waardeverminderingen
Materiële vaste activa

per 31-12-2020

Gebouwen

Er is geen sprake van volledige doordecentralisatie. De gebouwen zijn eigendom van de gemeente behoudens het deel dat de instelling met
eigen private middelen heeft gefinancierd.
Inventaris en apparatuur

De investeringen in 2020 betreffen voornamelijk investeringen in een video intercom en ICT accespoints
Overige materiële vaste activa

De investeringen in 2020 betreffen voornamelijk sport en spelmateriaal

n
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TOELICHTING OP DE TE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE BALANS
1.2

Vlottende activa

1.2.2

Vorderingen
T

1.2.2.2 ocw
Personeel
1.2.2.6
1.2.2.10 Overige vorderingen

31-12-2020
~€
146.225
2.000
41.032

€~

31-12-2019
-T
143.341
2.000
145.341

189.257

Subtotaal vorderingen

57.936
48.130

48.396
18.483

1.2.2.12 Vooruitbetaalde kosten
1.2.2.15 Overige overlopende activa
Overlopende activa

66,879

106.066

Totaal Vorderingen

256.136

251.407

Alle vorderingen genoemd onder 1 .2.2 hebben een looptijd korter dan een jaar.
31-12-2020
^

1.2.2.10 Overige vorderingen
T

31-12-2019
€

€"

31-12-2019
€

41.032

1.2.2.10.1 Vervangingsfonds

41.032

Totaal Overige vorderingen

1.2.4 Liquide middelen
€"
1.2.4.2 Tegoeden op bankrekeningen
1.2.4.3 Deposito's

T

31-12-2020
~€

1.792.466
476.026

1.696.503
476.174
2.172.677

Totaal liquide middelen

2.268.492

A
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2

Passiva

2.1

Eigen vermogen

Overige
Stand per Resultaat Overige Stand per Stand per Resultaat
mutaties
01-01-2019 2019 mutaties 31-12-2019 01^)1-2020 2020
€€€T
€
T
€

2.1.1 Eigen vermogen
2.1.1.1 Algemene resen/e
2.1.1.2 Bestemmlngsreserves (publiek)

2.016.277

299.925

23.073

-23.073

Stand per
31-12-2020
€

2.316.202 2.316.202 -13.009

2.303.193

.13.009

2.303.193

2.316.202

Totaal Eigen vermogen

De toelichting over de beperkte doelstelling(en) van de resen/e(s) Js/zijn vermeld in de Grondslagen.

2.1.1.2

Bestemming;
(publiek)

serves

Stand per
OK1-2019

Resultaat

Overige

2019

mutaties

e-

€

Stand per
31.12.2019

€"

€

R«sultaat
Stand per
2020
01-01-2020
€
€

Overige
mutaties

€

Stand per
31-12-2020
€

2.1.1.2.4 Resen/e personeels- en
arbeidsmarktbeleid

23.073 -23.073

Totaal bestemmingsreservt
(publiek)

23.073 -23.073

2.2

Voorzieningen Stand per Onttrek-king Rente Stand per Bedrag Bedrag 1 Üm Bedrag

2.2.1

Personele
voorzieninaen

65.121

1.051

20.266

43.804

25.8S3

17.921

Totaal
Voorzieninaen

65.121

1.051

20.266

43.804

25.883

17.921

OK1.2020 Dotatle2020 2020 Vrijval 2020 mutatie' 31-12-2020 <1 Jaar 5jaar >5)aar
e
~e
€€€€€€"

* bij netto contante waarde

2.2.1 Personele
voorzieninaen

Rente
mutatie*
e

OnUrek-klng
Stand per
2020
01-01-2020 Dotatie 2020
€
€

€

2.2.1.4 Jubileumuitkeringen

Totaal personele
voorzieninaen

Stand per
31-12-2020
€

Bedrag

<1 Jaar

Bedrag 1 Urn
5 jaar

T

T

Bedrag

> 5 Jaar

~€

65.121

1.051

20.266

43.804

25.S83

17.921

65.121

1.051_

20.266

43.804

25.883

17.921

' bij netto contante waarde

31-12-2020

2.4 Kortlopende schulden

€

€

€

31-12-2019
e

2.4.8 Crediteuren

57.777

127.851

2.4.9 Belastingen en premies sociale verzekeringen
2.4.10 Schulden terzake van pensioenen
2.4.12 Kortlopende overige schulden
Subtotaal kortlopende schulden
2.4.14 Vooruit ontvangen subsidies OCW
2.4.17 Vakantiegeld en vakantiedagen
2.4.19 Overige overlopende passiva
Overlopende passiva
Totaal Kortlopende schulden

84.358

111.170

20.371
240

31.041
9

270.071

162.74S
50.423

2.707

52.362

73.127

94.467

10S.119

l S3.953
454.024
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NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN
Rechten
Er zijn aeen niet uit balans blijkende rechten die hier moeten worden toeaelicht.

Verplichtingen
De volqende niet uit balans blijkende vemlichtinaen worden hieronder toeaelicht.

uearag

Loop- Bedrag per verslag- Bedrag Bedrag Bedrag Bedrag

Vlg
Nr. Omschrijving

1 De Lage Landen Vendor Lease
2 Heutink -let (beheer office 365)

Periode van t/m
1-5-2016 31-04-2021
1-1-2020 31-12-2021

tijd maand jaar < 1 jaar 1-5 jaar > 5 jaar totaal
e
€
Mndn ï
€

60

332

3.984 1.328
11.025 11.025
86.000 86.000

24

3 WE Brede school

1.32S
11.025
86.000
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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

2020
€

Begroot 2020
€ €

1.994.166

Totaal Rijksbijdrage

2.504.653

€

2019
€

2.195.175

1.994.166 2.504.653 2.195.175

3.1.2 Overige subsidies

3.1.2.1 Overige subsidies OCW

801.539 190.757 545.748
801.539

Totaal Rijksbijdragen

190.757

545.748

3.1.4 Ontvangen doorbetalingen

rijksbijdrage SWV
Totaal Rijksbijdragen

126.375

90.302

121.099

2.922.080

2.785.712

2.862.022

3.2 Overheidsbijdragen en -subsidies _2020
€
overige overheden €

Begroot 2020

€

€

€

2019
€

3.2.2 Overige overheidsbijdragen en subsidies overige overheden

3.2.2.2 Overige gemeentelijke en

Gemeenschappelijke Regelingen biidraaen en -subsidies 205.256

189.455

200.000

Totaal Overige overheidsbijdragen en -

3.5

subsidies overige overheden

205.256

200.000

189.455

Totaal overheidsbijdragen en subsidies overige overheden

205.256

200.000

189.455

Overige baten

€

2020
€

3.5.1 Verhuur

9.000

3.5.10 Overige

36.115

Begroot 2020

€

€

9.000
17.475

45.115

Totaal overige baten

€

2019
€
9.000
59.285

26.475

68.285

/-)
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4 Lasten

2020
€

4.1 Personeelslasten

€

€

Begroot 2020
€

2019
€

€

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

1.575.700
220.927

2.243.819

1.656.810
232.139
58.187
79.353
224.081

4.1.1.4 Premies Vervangingsfonds
4.1.1.5 Pensioenpremies

56.635
88.493
238.149

Totaal lonen, salarissen, sociale

2.250.570

lasten en pensioenlasten

4.1.2 Overige personele lasten
4.1.2.1 Dotaties personele voorzieningen
4.1.2.3 Overige

347.375

530.034

Totaal overige personele lasten

17.099
2.820
126.868

1.000

-20.266
1.575
548.725

4.1.2.2 Personeel niet in loondienst

2.179.904

2.243.819

348.375

146.787

2.592.194

2.326.691

4.1.3 Ontvangen uitkeringen personeel

97.775

4.1.3.2 Uitkeringen van het Vervangingsfonds
4.1.3.3 Overige uitkeringen personeel

24.908
122.683

Af: Ontvangen uitkeringen personeel

2.657.921

Totaal personele lasten
Gemiddeld aantal werknemers

Het gemiddeld aantal werknemers bedraagt 33 in 2020 (2019: 38). Hieronder is de onderverdeling te vinden van
het gemiddeld aantal werknemers.

2019

2020
Bestuur / Management
Personeel primair proces

2

3

20

Ondersteunend personeel

11

23
12
38

33

Totaal gemiddeld aantal werknemers

4.2 Afschrijvingen
€

2020
€

2019

Begroot 2020

€

€

€

4.2.2 Afschrijvingen op materiële vaste

66.896

51.707

Totaal afschrijvingen

4.3 Huisvestingslasten

€

2020
€

€

299
61.641

8.352
33.761

4.3.6 Belastingen en heffingen
4.3.8 Overige

5.224
86.005

86.507

153.169

Totaal huisvestingslasten

59.719

2019

Begroot 2020

€

4.3.5 Schoonmaakkosten

4.3.3 Onderhoudslasten (klein onderhoud)

59.719

66.896

51.707

activa

€

€

€
1.101
51.769
4.364
102.447

128.620

159.681

n^ifi
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4.4

4.4.1
4.4.2
4.4.3
4.4.5

Overige lasten 2020
€
€

€

Begroot 2020
€

2019
€

€

Administratie en beheerlasten 186.030 146.557 124.995
Inventaris en apparatuur 1.728 7.085 5.625
Leer-en hulpmiddelen 84.310 49.217 91.885
Overige 50.745 52.143 74.312

Totaal overige lasten 322.813 255.002 296.817
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:
2020

2019

Begroot 2020

€

€

€

€

€

€

4.4.1.1.1 Controle van de jaarrekening

6.547

6.500

7.853

4.4.1.1.2 Andere controlewerkzaamheden
4.4.1.1.3 Fiscale advisering

2.481

3.000

3.764

4.4.1.1.4 Andere niet-controlediensten

9.028

9.500

11.617

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

2020
€

6.1 Financiële baten
€

2019

Beg root 2020

€

€

€

€

6.1.1 Rentebaten en soortgelijke
opbrengsten

147
147

Totaal financiële baten

ZL
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(VOORSTEL) BESTEMMING VAN HET RESULTAAT
Resultaat 2020

€

2.1.1 Algemene reserve (publiek)

€
-13.009
-13.009

Totaal resultaat
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GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die hier dienen te worden toegelicht.
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VERBONDEN PARTIJEN
De verbonden partijen die toegelicht dienen te worden, zijn hieronder opgenomen.
Verbonden partij, minderheidsdeelneming
Code
Juridische vorm Statutaire activi- DeelnameStatutaire naam

2020 zetel teiten percentage

SWV Passend Onderwijs Vereniging Amsterdam 4
Amsterdam en Diemen

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

ter ideAtfficatie
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VERANTWOORDING SUBSIDIES
De subsidies die toegelicht dienen te worden, zijn hieronder opgenomen.
G1 Verantwoording van subsidies zander verrekenlngsclausule
(Regeling ROS art. 13, lid 2 sub a en EZ regeSingen betrekking hebbend op de EZ subsidies)
Toewijzing
Kenmerk Datum

Omschrijving

Subsidieregeling inhaal en
ond ersteun i ngsprogram ma's
onderwijs 20-21 tijdvak 2

Prestatie is ultimo 2020 conform subsidiebeschikking
geheel afgerond niet afgerond

IOP2^I0189PO
28-08-2020

v

G2 Verantwoord! na van subsidies met verrekeninasclausule
(Regeling ROS art 13, lid 2 sub ben EZ regelingen betrekking hebbend op de EZ subsidies)
G2-A Aflonnd Der ultimo 2020
Omschrijving

Toewijzing
Kenmerk Datum

Bedrag van
de toewijzing

Subsidie
ontvangsten

Overige
ontvangsten

Eigen
bijdrage

Totale kosten

Saldo per

per 31-12-2020 31-12-2020

N.».t,
Totaal
G2-B Doorlopend tot in oen volgend verslagjaar
Toewijzing
Omschrijving

Kenmerk Datum

Subsidie Overige
Bedrag van Ontvangsten ontvangsten ontvangsten Eigen bijdrage
datoewilllna per 1-1-2020 In 2020 In 2020 In 2020

Lasten in

2020

Totale kosten Saldo per
per 31 -12-2020 31 -12-2020

N.v.t.
Totaal

ti
ter identificatie
72

VAN REE ACEdlUNTANTS

Jaarrekening 2020

40189 / Vereniging Schoten der Evangelische Broedergemeente, te Amsterdam

WNT-VERANTWOORDING 2020

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
ue inaeiing van ae recntspersonen OT instellingen over ae DezoiaigingsKiassen geDeun op oasis van ane

generieke instellingscriteria 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
Aantal complexiteitspunten per instellingscriteria:

2020

Gemiddelde totale baten

2

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

1
4

Bezoldigingsklasse

A

1

€ 119.000

Bezoldigingsmaximum

Afwijkende bezoldiging
Er is geen afwijkende bezoldiging van toepassing voor het verslagjaar 2020.
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WNT-VERANTWOORDING 2020

1a. Leidinggevend topfunctionaris met dienstbetrekking of zonder dienstbetrekking vanaf 13e maand
van de functievervulling

De volgende leidinggevend topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking vanaf 13e maand van de functievervulling
inclusief degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt, zijn in de
tabel hieronder opgenomen.
G.A. Acton

Naam
Functiegegevens (2020)

G.R. Lashley

Directeur Directeur-bestuurder
01-01 01-01
08-06 31-12

Functie(s)

Aanvang functie
Afloop functie
Omvang dienstverband (als

1,000 0,400

deeltiidfactor in fte)

Ja

Dienstbetrekking

Ja

Bezoldiging (2020)
Beloning plus belastbare
onkostenvercioedinq

Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal bezoldiging
-/- Onverschuldigd betaald
en nog niet terugontvangen
bedraa

Bezoldiging
Individueel toepasselijk
bezoldigingsmaximum

Het bedrag van de overschrijding
Reden waarom de overschrijding
al dan niet is toegestaan
Toelichting op de vordering
wegens onverschuldigde
betaling

30.045

31.820

5.208
35.253

31.820

N.v.t.

N.v.t.

35.253

31.820

52.022

47.600

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Gegevens (2019)

Directeur Directeur-bestuurder
01-01 01-01
31-12 31-12

Functie(s)
Aanvang functie
Afloop functie

Omvang dienstverband (als
deeltiidfactor in fte)
Dienstbetrekking
Beloning plus belastbare

1,000 0,400
Ja
Ja

65.953 29.287

onkostenvergoeding

Beloningen betaalbaar op termijn

10.960
76.913 29.287
76.913 29.287

Subtotaal bezoldiging
Bezoldiging
Individueel toepasselijk

115.000 46.000

bezoldigingsmaximum

^

^
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WNT-VERANTWOORDING 2020
1b. Leidinggevend topfunctionaris zonder dienstbetrekking maand 1 -12 van de functievervulling
De volgende leidinggevend topfunctionarissen zonder dienstbetrekking maand 1 - 12van de functievervulling zijn in de
tabel hieronder opgenomen.
F. Zopfi

Naam
Functiegegevens

Directeur

Functie(s)

Aanvang functievervulling in

10-08

verslaaiaar

Afloop functievervulling in

31-12
601

verslagiaar
Uren in verslagjaar (uur)

Aantal maanden in verslagjaar

5

(mndn)

Aanvang functievervulling in vorig
verslaoiaar

Afloop functievervulling in vorig
verslaaiaar

Uren in vorig verslagjaar (uur)
Aantal maanden in vorig
verslaalaar (mndn)

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

193

Maximum uurtarief in 2020

Maximum op basis van de
normbedragen per uur in

115.993

verslaaiaar

Maximum op basis van de
normbedragen per maand in

134.000
187

verslaaiaar
Maximum uurtarief in 2019

Maximum op basis van de
normbedragen per uur in vorig
verslaaiaar
Maximum op basis van de

normbedragen per maand in
varia verslaaiaar

Individueel toepasselijk
bezoldigingsmaximum gehele
tijdvak 1 t/m 12 maanden

115.993

Bezoldiging

Werkelijk uurtarief in verslagjaar
lager dan het maximum uurtarief

Ja

Werkelijk uurtarief in verslagjaar
indien hoger

Werkelijk uurtarief in vorig
verslagjaar lager dan het
maximum uurtarief in vorig

Ja

verslaaiaar

Werkelijk uurtarief in vorig
verslagjaar indien hoger

Uitgekeerde bezoldiging in

66.110

verslagjaar

Uitgekeerde bezoldiging in vorig
verslaqiaar

Subtotaal bezoldiging gehele

66.110

Deriode kalendermaand 1 üm 12

-/- Onverschuldigd betaald en
nog niet terugontvangen bedrag

N.v.t.

66.110

Bezoldiging

Het bedrag van de overschrijding

N.v.t.
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WNT-VERANTWOORDING 2020
1d. 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.
Naam

Functie

C.W. Lindner

Voorzitter

LA. Pont

Lid
Lid

H.J. Noordwijk

Er zijn geen leidinggevende topfunctionarissen of toezichthoudende topfunctionarissen die kunnen worden aangemerkt
als topfunctionaris.
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WNT-VERANTWOORDING 2020

2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen
De volgende topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking inclusief degenen die op grond van hun voormalige
functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt, zijn hieronder opgenomen.
G.A. Acton

Naam:
Functiegegevens

Functie(s) bij beëindiging
Directeur

dienstverband
Omvang dienstverband (als

1,000
2020

deeltijdfactor in fte)
Jaareinde dienstverband

Uitkering wegens beëindiging van het dienstverband

30.928

Overeengekomen uitkering

Individueel toepasselijk
75.000
30.928

maximum uitkering

Totaal uitkeringen
Uitkeringen betaald in

30.928

verslagjaar

Onverschuldigd betaald en nog
niet terugontvangen deel
N.v.t.

uitkerina
hlet bedrag van de overschrijding

N.v.t.

Reden waarom de overschrijding
al dan niet is toegestaan

N.v.t.

Toelichting op de vordering
wegens onverschuldigde
betaling

N.v.t.
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GEGEVENS OVER DE RECHTSPERSOON
Naam:
Rechtsvorm:
Zetel:
KvK nummer:
Adres:
Telefoon:
E-mailadres:
Internetsite:

Vereniging Scholen der Evangelische Broedergemeente
Vereniging
Amsterdam
40537537
Kortvoort61C, 1104 NA Amsterdam

020-6957178
info@crescendo-school.nl
www.crescendo-school.nl

Contactpersoon:

G. Lashley

Telefoon:

020-6957178

Bestuursnummer:

40189

BRIN-nummers:

24ZK

Crescendo

tifi'
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ONDERTEKENING DOOR BESTUURDERS EN RAAD VAN TOEZICHT
Bestuurder(s)
Reden niet ondertekend /
Naam

Plaats

Datum

Ondertekend Ondertekening

Plaats

Datum

Ondertekend Ondertekening

Toezichthouder(s)
Reden niet ondertekend /

Naam

s
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OVERIGE GEGEVENS
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STATUTAIRE BEPALING VAN HET RESULTAAT
Er is statutair niets geregeld inzake de bepaling van het resultaat.
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Pagina voor de controleverklaring

(beslaat vijf pagina's)
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Pagina voor de controleverklaring
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