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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 pandemie 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 1 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. Het 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. Het 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 wel VSEB en is statutair opgericht op 
27 maart 1992, gevestigd te Amsterdam.  

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

Het bestuur heeft als correspondentieadres: Kortvoort 61c 
1104NA  Amsterdam Zuidoost.   
Telefoon: 020 - 69 57 178.   
Email: info@crescendoschool.nl   
Website: http://www.crescendo-school.nl    
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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 1 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. 

Het bestuur bestuurt op afstand volgens het model Code goed 
bestuur, dat in het primair onderwijs wordt gehanteerd. In het 
managementstatuut is bepaald welke verantwoordelijkheden er zijn 
tussen die van het bestuur, de 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 

 
 
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. 
nevenfunctie is docent/schoolopleider in het 
VMBO/MBO, betaald.  31 dec. 2020 

mw. M. Herfst  lid bestuur vereniging VESB, lid toezichthoudend 
bestuur, onbetaald. 

   nevenfunctie is docent, betaald. 31 dec. 2020 
mw. G. Acton  directeur Crescendo t/m 31 augustus 2020 
dhr. F. Zopfi   interim directeur Crescendo, betaald. vanaf juli 

t/m 3 januari 2021 
dhr. T. Lansu  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 1 maart 2021, 
betaald. geen nevenfunctie 
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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 niet-
uitvoerende 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. Het 
uitvoerend deel van het bestuur van Crescendo (directeur-
bestuurder) heeft de plicht om verantwoording af te leggen aan het 
niet-uitvoerend deel van het bestuur over het gevoerde beleid. 
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Medezeggenschap Crescendo 
 
De medezeggenschapsraad is 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. 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 
Ieder 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 school.  Want, ontwikkelen doen we 
samen. 
Het Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Amsterdam Diemen is 
een netwerkorganisatie van de schoolbesturen regulier onderwijs en 
speciaal (basis) onderwijs.  
Het 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 Kindteam-
organisatie Amsterdam een werkagenda voor de periode 2018-2022 
opgesteld. Hierin staan de gemeenschappelijke ambities 
geformuleerd.  
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Projectenbureau Primair onderwijs Zuidoost 
Samenwerkingsverband van de schoolbesturen in Amsterdam 
Zuidoost. Het projectenbureau verzorgt en coördineert de buiten-
schoolse 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. 
Als bijlage treft u het klachtenbeleid van het bestuur c.q. de school 
aan.  
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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: 1. 
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 
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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. 
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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. Het 
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 uitvoering van 
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.  
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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 kaart te 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: 1. Opstellen van een zorgplan, 2. 
Professionalisering schoolteam in gebruik ParnasSys, 3. 
Optimaliseren aan bod begrijpend lezen, 4. Coaching leerkrachten en 
onderwijsassistenten, 5. aanstelling nieuwe IB-er(s). 

Extra ondersteuning in de vorm van arrangementen was er voor de 
individuele leerlingen als ook voor in groepsverband: 1. Via de 
groepsleerkracht, 2. Door inzet van onderwijsassistentes, 3. Door 
toetsing van leerlingen en analyse opbrengsten, 4. Door opstellen IHP 
en OPP en arrangementen, 5. Inzet van IB-ers,  6. Inzet van externe 
deskundige ter ondersteuning. 

De opbrengsten zijn geanalyseerd door de IB’ers ten behoeve van: 1. 
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 2020-
2021 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 kwaliteit van 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 
SK1 (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 ict in het dagelijks 
onderwijs. En hebben de inzet en ambitie om zich richting de 
gemeenschappelijke visie t.a.v. onderwijs en ict te ontwikkelen. 
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Alle medewerkers beschikken aangaande de ict-
bekwaamheidsgebieden digitale geletterdheid, onderwijs-
leersituatie, 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?  

 
1.     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.     Het bestuur zal in de komende jaren nadrukkelijker inzoomen op 
verantwoording van de inzet van de middelen/ arrangementen uit 
het Samenwerkingsverband en de effecten die dit heeft op onze 
zorgleerlingen.  
 

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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worden genomen om de werkdruk en de onder spanning staande 
cultuur te verminderen. Op basis van dit gesprek is door het 
schoolbestuur een bestedingsplan opgesteld voor de inzet van de 
extra werkdrukmiddelen deels uit het budget van 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 pop-
gesprekken 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. 

 
We bieden ruimte aan teamontwikkeling en persoonlijke 

ontwikkeling van alle medewerkers. 
Dit onderdeel hangt nauw samen met professionaliteit.   
à jaarlijks een teamontwikkelingsbijeenkomst met evaluatie en 
adviezen o.l.v. externe expertise, 
à 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. 
 

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

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)O(nderhouds)P(lan) wordt zicht 
gehouden op de kwaliteit en de jaarlijks actualiseren door de 
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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. 

 

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 
 
We 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 omstandig-
heden 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 thuis-
onderwijs, 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 CO2 niet boven 1.000 ppm 
uitkomen (voor onderwijsruimten 1200 ppm). De op school 
aanwezige CO2-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 
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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 ict 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 cao-
onderhandelingen, omdat ervan uitgegaan kan worden dat voor deze 
effecten bij gelijkblijvend beleid via de bekostiging vanuit de overheid 
worden gecorrigeerd. Uitgangspunt is een sluitende begroting, 
waarbij de reserve van de school afdoende is om eventuele 
tegenvallers op te vangen. Invalkosten en algemene 
personeelskosten zullen als gevolg van o.a. veranderend beleid van 
het Vervangingsfonds en het lerarentekort toenemen. Ook op inhuur 
via derden zal scherp gelet moeten worden. Van belang is voor de 



Bestuursverslag 2020      
 
 
 

versie 1-7-21  Pagina 30 van 55 
 

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.  

1. 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 2020-
2021 ingezet ten behoeve van 67 leerlingen. Daarnaast 
worden 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 
worden 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. Het 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. Het op niveau kunnen brengen en 
houden van de deskundigheid van het personeel (AVG, IB, 
Participatie, ICT, Zorgverlening, bijscholing, competenties, etc..) is in 
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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 
 

 
 
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 



Bestuursverslag 2020      
 
 
 

versie 1-7-21  Pagina 34 van 55 
 

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 rijkssubsidiering. 
 
De personele risico’s betreffen 
voornamelijk het behoudt van 
voldoende gekwalificeerde 
leerkrachten en de keuze van 
een nieuwe directeur. Het eerder 
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 personeels-
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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. 
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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 × aanschafwaarde gebouwen × 1,27) + boekwaarde resterende 
materiële vaste activa + (omvangafhankelijke rekenfactor × 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 0 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 
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activa (meubels, methoden, computers etc..) is gewaardeerd tegen 
de historische aanschafprijs onder aftrek van wat inmiddels is 
afgeschreven. De afschrijvingstermijnen zijn eerder door het bestuur 
vastgesteld. Het jaarresultaat wordt toegevoegd aan het eigen 
vermogen.  
 
 
Balans 
Uit de balans blijkt onze vermogenspositie, dus de omvang en de 
samenstelling van de bezittingen, schulden en het eigen vermogen 
(de reserves en voorzieningen). De balans is beoordeeld op basis van 
de volledigheid en de waarde van de activa. De reserves en 
voorzieningen betreffen die van onderhoud gebouw en leermiddelen. 
De algemene reserve is voldoende om op enig moment aan alle 
verplichtingen in enig jaar en de daaropvolgende twee jaren te 
kunnen voldoen.  
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