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Doelstelling Het (door)ontwikkelen van talenten, waarbij Bèta en Cultuur een uitgangspunt 

vormen. 
Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de 
ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.   

 
Hoofdlijnen  Er worden ieder jaar meerdere evenementen georganiseerd, zoals o.a. het 
Beleidsplan Nationaal Schaakconcert, Summer Science en Cultuurplein, Winter Science en 

Cultuur, Europese Metsel en Mozaïek  en Slotdag, waarmee de talenten van de 
deelnemers worden gestimuleerd. 
De stichting zorgt voor het begeleiden bij talentontwikkeling middels maatwerk 
lessen. 
De stichting verkrijgt inkomsten door donaties, subsidies en lesgelden. 
 

Beloningsbeleid Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurstaken. 
 
Activiteitenverslag Een kroonjaar vol bijzonderheden. Corona speelt binnen en buiten de muren een 

hoofdrol. Overal. Ook in het onderwijs. Het bieden van talentonderwijs werpt 
mooie vruchten af. Helaas namen de kaalkap-perikelen in 2020 ernstigere vormen 
aan. De uitbreidingen binnen en buiten zijn doorgezet en ook het tweede schooljaar 
kan op eigen terrein goed doorgang vinden. Afgelopen jaar waren air en een 
(tijdelijk) buitenlokaal (heavy tentlokaal). Daarnaast allerlei verhuizingen. Het 
maken en aanschaffen van nieuwe educatie-materialen hebben docenten volledig 
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voor hun eigen rekening genomen. Zo ook het werken aan de AVG. Met zijn allen 
zijn we dan ook ape-trots op alle mooie resultaten en onze zelf-regulerende 
research! De nieuwe educatie blijft doorgaan, zie: Vernieuwd Educatief 
Jaarprogramma 2020-2021 
Een compleet jaarprogramma met: 

 Meer dan 8 openbare activiteiten w.o. Season Science & Cultuur activiteiten, 

 Nieuwe educatie en de compleet nieuwe toetsvorm was even wennen. Gelukkig 
was iedereen enthousiast! 

 Landelijke toetsen en examens. In 2020  volgden diverse leerlingen van TM, 
Cito's, IEP's en landelijke eindexamens met mooie uitslagen. 

 
De jaarleerlingen scoorden goed en zijn aangenomen op de scholen of opleiding die 
zij voor ogen hadden. Bij een enkele leerling was het even puzzelen en daarvan 
kunnen we na een half jaar zeggen: Het gaat goed! We zijn dankbaar voor zulke 
mooie resultaten! Diploma's en Certificaten via TM, pilot is gestart in 2018/19. 
Je haalt bij TM niet zomaar een certificaat of diploma. Daar horen kennistoename, 
ontwikkelingen in de activiteiten en toetsingen bij, we geven hier immers educatie. 
Je moet er echt wat voor doen... 
 
Afgelopen jaar 2020 kregen de iconen programma's en de diploma's een andere 
uitstraling en kwamen de te behalen iconen duidelijker naar voren. Er zijn diverse 
diploma's en certificaten behaald: 

 2x het Diploma Basiswijs Science & Cultuur uit het jaarprogramma 

 talentontwikkeling (Joost, Benjamin). 

 9x Certificaat Science & Cultuur jaarprogramma  (Julie, Madelief, Iris, Sare, 

 Elin, Linde, Lotte, Mees, Thijmen) 

 2x het Praktijk jaar-diploma Science & Cultuur (Elisa & Toine) 
 
Vaste prijzen 

 4e NSC 2020, diverse Muziekprijzen meerdere leeftijdscategorieen. 

 4e NSC 2020, diverse Schaakprijzen, team en individuele prijzen. 

 Tijdens het Science & Cultuurplein 2020 is er standaard: 

 1 hoofdprijs Sciencetalent 2020 en 1 hoofdprijs Cultuurtalent 2020. 

 In 2020 werd Lotte voor het eerst Science & Cultuurtalent 2020 en deelde haar 
Cultuurprijs met Elisa na barrage. 

 
Bijzondere behaalde resultaten 

 Tijdens het 4e NSC zijn bijzondere resultaten behaald door een 2- een 4- en een 
7-jarige jeugdige in de jongste categorie van de Muziek Interval Race,compleet 
onverwacht! 

 Julie schilderde een prachtige schilderij van de IJsvogel en Joost maakte een 
super gedicht over de IJsvogel (met nieuwe muziek Alcedo van een van de 
begeleiders).  Dank hiervoor! 

 
PR en Resultaten 
Totaal: 108 nieuwsberichten op de websit, 15 publicaties openbaar waarvan het 
Gemeentenieuws onze unieke resultaten (3 artikelen) steevast bleef weigeren ook 
na inzet van ouders, de reden is onduidelijk. Er is daarna gekozen voor rondzending 
per mailing zoals aan het Ministerie van Onderwijs, zodat betrokkenen op de 
hoogte zijn van de baanbrekende resultaten. 
Meer dan 3 lezingen zijn gegeven. 



Posters, flyers en programma's voor de openbare activiteiten zijn weer verspreid 
net als het Jaarlijkse boekje met artikelen, gedichten en vorderingen tijdens het 
Nationale SchaakConcert. 
Meer dan 10 nieuwsbrieven over de kaalkap  
 
Publiek: Dankbare waardering voor jullie hartverwarmende applaus voor de 
jeugdigen. 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Toelichting De kosten zijn in 2020 aanmerkelijk  hoger uitgevallen dan verwacht. Dit is 
voornamelijk te wijten aan de aanpassingen om Coronaproef te kunnen werken  

 


