Jaarverslag Adviesraad
Christelijke Basisschool Prins Maurits

2017

Vereniging tot bevordering van stichting en instandhouding
van scholen met de Bijbel te Dirksland

1.

Voorwoord

Geachte leden,
Hierbij bieden wij u het jaarverslag van de Adviesraad over het jaar 2017 aan. Hierin leest u de
activiteiten van het de Adviesraad over 2017.
Samen met de directie vergadert de Adviesraad een aantal malen per jaar. De thema's die
besproken worden hebben met name te maken met de identiteit. Het is goed om dit met elkaar
te delen en elkaar zo te ondersteunen.
De Adviesraad heeft grote waardering voor het vele werk wat verzet mag worden op onze
school. In het werk op onze school zijn we afhankelijk van de zegen van de Heere. Ik wens dat
er veel gebed is voor allen die bij de school betrokken zijn. Nu en in de toekomst.
Namens de Adviesraad van de Christelijke basisschool Prins Maurits,
Ad Anker, voorzitter
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2.

Doelstelling en opdracht Adviesraad.

Na de besturenfusie valt de school sinds 01-01-2013 onder Kindwijs protestants-christelijke
scholengroep. Het bestuur in de zin van bevoegd gezag ligt bij de Raad van Bestuur en de
Raad van Toezicht van Kindwijs. De Adviesraad is voortgekomen uit het vroegere
schoolbestuur. De Adviesraad heeft een belangrijke taak in het bewaken van de grondslag van
de school en houdt zich dan ook met name bezig met de identiteit van de school. De
Adviesraad draagt er mede zorg voor dat de wijze waarop de identiteit van de school wordt
vormgegeven, aansluit bij hetgeen in het schoolreglement van de school is opgenomen.
Dit komt tot uitdrukking in een aantal aandachtsgebieden waarvoor beleid wordt ontwikkeld.
We hebben deze aandachtsgebieden samengebracht onder de volgende noemers: Grondslag,
Geloofsopvoeding, Verantwoording, Borging, Uitstraling en Visie.
Daarnaast heeft de adviesraad een aantal specifieke taken:
-

Voordragen van bestuursleden voor de Leden van de Raad van Toezicht.

-

Gevraagd en ongevraagd adviseren van de directie van de school waarmee zij is
verbonden.

-

Adviseren van het bestuur over voorgenomen vaststelling of wijziging van reglementen
voor de stichting.

-

Zorgdragen voor informatie-uitwisseling tussen de stichting en de ouders van de leerlingen
van de school waarmee zij is verbonden.

-

Organiseren ledenvergadering en ouderavond

-

Op uitnodiging van het bestuur deelnemen aan commissies en werkgroepen.
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3.
Samenstelling en vergaderschema Adviesraad
De Adviesraad bestaat momenteel uit 5 personen:
Ad Anker
voorzitter
Bas Groeneweg
penningmeester
Jacolien Franzen
secretaris
Anneke van der Hel
Michel van Oostenbrugge
Het e-mailadres van de Adviesraad is: AR@cbspm.nl
Het aantal Adviesraadsleden is statutair begrensd tot 7. Op dit moment kan de Adviesraad met
5 leden echter goed functioneren. Volgens een rooster treden elk jaar één of meerdere
adviesraadsleden af. Het adviesraadslid is terstond herkiesbaar tijdens de ledenvergadering.
Wanneer een lid van de Adviesraad aftredend is en niet in aanmerking komt voor
herbenoeming of zich niet beschikbaar stelt voor een nieuwe periode, dan wordt een dubbeltal
opgesteld waaruit tijdens de ledenvergadering een nieuw lid wordt gekozen.
De Adviesraad vergadert minimaal vier maal per jaar en verder al naar gelang nodig is.
De agenda van de vergaderingen van de Adviesraad bestaat altijd uit twee
aandachtsgebieden, nl. ‘visie en beleid’ enerzijds en ‘rapportages en evaluaties’ anderzijds.
Onder de noemer ‘visie en beleid’ wordt elke vergadering een onderwerp uit één van de
aandachtsgebieden Grondslag, Geloofsopvoeding, Verantwoording, Borging, Uitstraling en
Visie besproken. Verder komen volgens een meerjarige jaarplanning beleidsdocumenten ter
tafel, zoals protocollen met afspraken, formulieren etc. Deze worden getoetst en zonodig
aangepast of geactualiseerd.
Onder de noemer ‘rapportages en evaluaties’ komt elke vergadering een schoolverslag van de
directie aan de orde. Hierin licht de directie beknopt de actuele gang van zaken op school toe.
Op basis hiervan kunnen de directie en Adviesraad over verschillende zaken van gedachten
wisselen. De Adviesraad kan op deze wijze als klankbord fungeren voor de directie. Ook wordt
onder de noemer ‘rapportages en evaluaties’ informatie vanuit de Raad van Bestuur gedeeld.
Verder wordt verslag gedaan van klassenbezoek door Adviesraadsleden en wordt de
correspondentie behandeld.
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4.

Verslag over 2017

In 2017 kwamen bij de Adviesraad de volgende onderwerpen aan de orde:
De afgelopen jaren vond er eenmaal per jaar een gesprek plaats tussen de plaatselijke
kerkenraden en de Adviesraad. Dit onder voorzitterschap van de Vereniging Gereformeerd
Schoolonderwijs. Vorig jaar is het lidmaatschap bij de Vereniging Gereformeerd
Schoolonderwijs beëindigd en is afgesproken de kerkenraden eenmaal per jaar uit te nodigen
op de vergadering. Deze vergadering heeft in april plaatsgevonden. Tijdens deze bijeenkomst
was er van beide plaatselijke kerken een afvaardiging aanwezig. Na een kort voorstelrondje is
er onder andere gesproken over de rol van “social media” bij de opvoeding van de kinderen.
Binnen het stichtingsbestuur is in 2016 de nieuwe bestuursstructuur operationeel geworden.
Deze gaat over in een Raad van Bestuur en een Raad van Toezicht. In 2017 heeft deze
bestuurstransitie verder vorm gekregen.
Tweemaal per jaar is er een vergadering met de Raad van Bestuur, Raad van Toezicht en de
Adviesraad. het stichtingsbestuur en de adviesraden. Tijdens deze avonden wordt er onder
andere gesproken over actuele zaken die spelen binnen Kindwijs zoals het personeelstekort,
eventuele krimpsituaties, kwaliteit van het onderwijs. Ook is er iedere vergadering van het
stichtingsbestuur één Adviesraad die zich voorstelt. Op deze manier horen we van andere
Adviesraden hoe zij met bepaalde zaken omgaan. Denk hierbij aan de invulling en opkomst bij
de ouderavonden, uitdelen van bijbelsedagboeken in groep 8 enz.
We hebben het afgelopen jaar ook nagedacht over de vrije dag die de leerlingen en
leerkrachten krijgen bij de bid- en dankdag van de Gereformeerde Gemeente. Nu krijgen de
leerkrachten en alle leerlingen op de bid- en dankdag van de Gereformeerde Gemeente een
vrije dag. Een aantal leerkrachten vragen naast deze dag nog een verlofdag aan omdat ze een
week eerder of later bid- en/of dankdag hebben in de gemeente waar ze kerken.
De standaard vrije dag voor de leerlingen en leerkrachten zal mogelijk kunnen vervallen. Wel
zouden we dan verlof verlenen aan de leerlingen die dit aanvragen. Op de andere Kindwijsscholen en het Voortgezet Onderwijs krijgen de leerlingen die dit aanvragen ook een vrije dag.
Dit levert de school namelijk ruim 7 lesuren op die goed besteed kunnen worden aan een
themadag of werkmiddag voor het team. In de afgelopen periode is dit gepeild bij de
kerkenraad van de Gerefomeerde Gemeente.
Het besluit omtrent de bid- en dankdag zal voor de zomervakantie genomen worden.
Wanneer ouders/verzorgers punten van zorg hebben en deze delen met leerkrachten en/of de
directie dan worden deze onderwerpen anoniem gedeeld tijdens de Adviesraadvergaderingen.
Dit heeft als doel dat de Adviesraad op de hoogte is van onderwerpen die spelen en kunnen
we wanneer nodig de directie van advies voorzien of aansluiten bij een gesprek. Enkele
onderwerpen die op deze manier tijdens de vergaderingen zijn ingebracht zijn de
bijbelverhalen, het aanleren van psalmen en liederen en de invalkrachten in combinatie met de
geldende afspraken op school.
Naast deze onderwerpen hebben we ook gesproken over de zorgen rondom de
personeelsbezetting en het ziekteverzuim onder de leerkrachten. Het ziekteverzuim was het
afgelopen jaar hoog wat de nodige zorgen met zich mee brengt.
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5.

Financieel verslag van de vereniging

Per 31 december 2017 telt de vereniging 202 leden.
Hieronder is een overzicht opgenomen van de inkomsten en uitgaven van de vereniging in 2017.
Balans van inkomsten en uitgaven
Inkomsten (€)

Uitgaven (€)

Saldo per 1 januari 2017

Saldo (€)

133.226

LASTEN:
bankkosten

63

Jubilea

241

Vergaderkosten

135

Ouder-/leerl. bijeenkomst

295

Levensbeschouwing

656

Porto kosten

472

BATEN:
rente

28

giften

0

contributie leden

2.254

TOTAAL

2.282

Saldo per 31 december 2017
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6.

Onderwerpen 2018

In 2018 zullen de volgende onderwerpen aandacht krijgen binnen de adviesraad:
-

Bespreking aandachtspunten mindmap t.b.v. beleidsontwikkeling

-

Behandelen beleidsdocumenten van jaarplanning

-

Gesprek kerkenraden

-

Ledenvergadering/ouderavond

-

Vergaderingen met Raad van Bestuur en Raad van Toezicht.

Daarnaast zal ingespeeld worden op actuele zaken en zal indien nodig of gewenst gevraagd of
ongevraagd advies gegeven worden aan de directie over identiteitsgevoelige zaken.
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