Vereniging tot bevordering van het verstrekken
van onderwijs op Reformatorische grondslag te
’s-Gravenzande

Jaarverslag 2019/2020 Eben-Haëzerschool te ‘s-Gravenzande

Datum: juni 2020
In dit jaarverslag, van de vereniging tot bevordering van het verstrekken van
onderwijs op Reformatorische grondslag te ’s-Gravenzande, legt het bestuur van de
vereniging verantwoording af over de verrichte werkzaamheden in het schooljaar
2019/2020.
De volgende onderwerpen, gerelateerd aan onze rol en verantwoordelijkheid, zullen
aan de orde komen:
1. Vereniging
2. Taken in de richting van het schoolbestuur/Mantum
3. Taken in de richting van de directie
4. Taken in de richting van het personeel
5. Taken in de richting van de ouders
1. Vereniging
Algemeen:
De vereniging is één van de vier leden van de Vereniging “Mantum Onderwijs”, die
vanaf 2011 het bevoegd gezag is van de Eben-Haezerschool te ‘s- Gravenzande.
De vereniging heeft als doel het bevorderen van het reformatorisch onderwijs en
de belangen van de schoolvereniging op lokaal en centraal niveau.
Een praktische uitwerking hiervan zal in het verdere van het jaarverslag volgen.
Grondslag:
De grondslag van de vereniging is in de statuten als volgt verwoord: “De vereniging
heeft als grondslag de Heilige Schrift als Gods onfeilbare Woord en onderschrijven
daarbij geheel en onvoorwaardelijk de Drie Formulieren van Enigheid.”
Leden:
Leden zijn zij die de grondslagverklaring van de vereniging schriftelijk onderschrijven.
In het jaar 2019/2020 had de vereniging:
- 84 leden
- 37 donateurs
Nadat het jongste kind van een gezin de school heeft verlaten, worden onze leden
benaderd om lid te blijven of donateur te worden en we zijn dankbaar dat veel ouders
via het donateurschap betrokken willen blijven bij de school.
Ook zien we weer een groei in het aantal ouders die voor het eerst de school
bezoeken en zich aanmelden als lid.
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Samenstelling lokaal bestuur/ Identiteitsraad:
In de statuten staat vermeld dat bestuursleden op de ALV door de leden worden
gekozen en afkomstig zijn uit de aangesloten reformatorische kerken: Gereformeerde
Gemeente, Christelijk Gereformeerde Kerk, Hervormde Gemeente binnen de PKN,
Hersteld Hervormde Gemeente en Oud Gereformeerde Gemeente (in Ned.).
De functies binnen de Identiteitsraad zijn als volgt verdeeld:
Dhr. H.A. (Richard) de Jong
(Ger. Gem. ’s-Grav.)
voorzitter
Mw. A. (Tonny) Maan
(HHK)
secretaris
Dhr. G. (Geurt) Solleveld
(PKN)
penningmeester
Dhr. A.H. de Rijke
(Ger. Gem. Naaldwijk)
algemeen bestuurslid
Dhr. J. (Johan) Ouwendijk
(PKN)
algemeen bestuurslid
Na zijn verkiezing op de ALV d.d. 25 juni 2019 is Antonie de Rijke benoemd als
algemeen bestuurslid van de vereniging.
Aan het einde van dit schooljaar zal Tonny Maan haar functie binnen het bestuur
neerleggen en deze vacature hopen we weer zo snel mogelijk te kunnen vervullen
door iemand vanuit de HHK. Johan Ouwendijk is aftredend en stelt zich niet meer
herkiesbaar. Vanwege de nog steeds lege plaats binnen het bestuur vanuit de Chr.
Ger. Kerk zal er weer contact met hen zijn om iemand vanuit deze gemeente te
benaderen en te kunnen gaan benoemen.
De bestuursleden zijn allen vrijwilligers en zijn onbezoldigd. Zij ontvangen geen
enkele beloning/vergoeding voor diensten en/of producten ten behoeve van de
vereniging.
Vergaderingen:
• 3 x een ‘reguliere’ vergadering in aanwezigheid van de directeur.
• 2x een Algemene Ledenvergadering van Mantum
• Lokale Algemene Ledenvergadering via het toesturen van Jaarverslag, notulen
ALV 2019 en verkiezing nieuw lid van de Identiteitsraad.
• Bijeenkomsten die vanwege de corona-crisis niet zijn door gegaan zijn:
o Thema-avond voor de ouders
o Thema-avond voor alle kerkenraden
o Schoolbezoek
Financiën
De inkomsten van de vereniging komen uit de contributie van de leden en donateurs
en extra giften. In 2019 bedroegen de inkomsten vanuit contributies en donaties
€ 4881,00. Er werd € 1293,00 uitgegeven. De uitgaven zijn m.n. besteed aan de
boeken rond kerst voor groep 1 en 2 en de Bijbels bij het afscheid van groep 8. Een
klein deel is besteed aan bank- en portokosten en onkosten m.b.t. de lokale ALV.
Het nettoresultaat van de vereniging komt daarmee op € 3588,00
Deze inkomsten komen volledig ten goede aan de school. Dit bedrag zal gebruikt gaan
worden voor de aanschaf van lesboekjes voor groep 8: De Heidelbergse Catechismus
als leerwerk voor kinderen en voor andere leerboekjes ter vervanging van de huidige
Namen en Feiten.
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Binnen Mantum Onderwijs worden de geldstromen van de afzonderlijke scholen
gescheiden gehouden, zodat het lokaal ontvangen geld ook voor de eigen school
besteed kan worden.
De contributie en eventuele extra gift is, vanwege onze ANBI-status sinds 2013
aftrekbaar voor de belasting (uiteraard onder de daarbij behorende voorwaarden).
Taken lokaal bestuur/Identiteitsraad
Het bestuur van de lokale schoolvereniging heeft meerdere taken. Het heeft tot taak
de lokale vereniging te besturen, maar daarnaast heeft het een taak om als
Identiteitsraad breder op te treden in het belang van de school(vereniging) en de
zaken te behartigen. Daarnaast zijn we, naast de drie andere aangesloten scholen, lid
van Mantum met weer een eigen specifieke rol en waarover straks meer.
2. Taken in de richting van het schoolbestuur/Mantum
•

Het deelnemen in een door het schoolbestuur ingestelde wervings- en
selectiecommissie
Dit schooljaar behoefden we niet betrokken te worden bij een
sollicitatieprocedure, omdat er geen nieuwe vacatures zijn ontstaan en dit is
zéér bijzonder te noemen, waarvoor we ook heel dankbaar zijn.
De primaire taak in deze sollicitatieprocedures ligt voor ons hierin om te kijken
of de kandidaat past binnen de identiteit van de school en hoe hij/zij hierin
persoonlijk staat. Leerkrachten zijn tenslotte belangrijke dragers van de
identiteit van de school en hebben hierin een voorbeeldfunctie.

•

Het adviseren van het schoolbestuur bij vaststelling of wijziging van het
schoolreglement
In het lokale schoolreglement staan m.n. de gebruiken rond identiteit helder
verwoord en geeft het duidelijkheid voor alle betrokkenen rond de school:
leerkrachten, ouders en kinderen.
Afgelopen jaar hebben we het schoolreglement opnieuw bekeken en zijn er een
aantal wijzigingen doorgevoerd t.a.v. de christelijke vieringen en het Bijbels
leerwerk bijvoorbeeld. Na de zomervakantie kan het ter goedkeuring
voorgelegd worden aan Mantum en de MR, zoals de procedure voorschrijft.
Daarna zal het reglement ook op de website geplaatst worden.

•

Het doen van voordrachten aan het schoolbestuur voor schoolbestuursleden
Binnen het bestuur van Mantum bestaat nu alweer 3 jaar een vacature, waarbij
de voorkeur uitgaat naar een kandidaat met kennis van juridische en/of
bedrijfseconomische/organisatorische zaken. Op dit moment is het aan de GMR
om hiervoor een voordracht te doen.
Vanuit ’s-Gravenzande heeft de heer B. van Zelm zitting in het bestuur van
Mantum.
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•

Zoals gebruikelijk hebben we 2x de Algemene Leden Vergadering van Mantum
bezocht, waarin we zijn geïnformeerd over de begroting, jaarverslag
jaarrekening, bestuursformatieplan en het proces aangaande de bestuurlijke
vernieuwing.

3. Taken in de richting van de directie
De directie is voor ons als Identiteitsraad het belangrijkste aanspreekpunt om de
juiste informatie te ontvangen en te delen in het algemeen, maar met name m.b.t.
identiteit. Iedere vergadering is de directeur ook aanwezig geweest op onze
vergaderingen, waarbij we op een open en constructieve wijze met elkaar in gesprek
zijn geweest en dit waarderen wij zeer. Een aantal onderwerpen die we hebben
besproken betreffen een nieuwe methode Bijbelse geschiedenis en Bijbels leerwerk,
christelijke vieringen, vreedzame school, samenwerking Okidoki en zaken n.a.v. het
schoolreglement.
4. Taken in de richting van het personeel
Als Identiteitsraad hebben we geen directe communicatielijn met de leerkrachten,
maar verloopt dit via de directie en andersom.
Helaas hebben we vanwege de corona-crisis iets minder contactmomenten gehad met
de leerkrachten dan gebruikelijk. Er heeft dit jaar geen schoolbezoek plaatsgevonden
en ook zijn we maar één keer aanwezig geweest tijdens de dagopening van een
studiedag voor het team.
Wel zijn we aanwezig geweest op de open ochtend voor nieuwe leerlingen en hopen
we aanwezig te zijn tijdens de afscheidsavond van groep 8.
Er is dit jaar bijzonder veel flexibiliteit gevraagd van alle leerkrachten op het moment
dat het niet meer mogelijk was om iedere dag les te geven voor de klas. Maar wat een
creativiteit, zorg en aandacht kwam er vrij, voor zowel kinderen als ouders en
daarvoor willen we ook via deze weg het gehele team hartelijk bedanken. Tijdens
deze periode hebben we vanuit de Identiteitsraad bij iedere leerkracht een kleine
attentie bezorgd.
5. Taken in de richting van de ouders
Voor algemene informatie betreffende de Identiteitsraad staat op de website vermeld
wie wij zijn, wat we doen en hoe lid te kunnen worden. Ook het jaarverslag is via deze
weg in te zien.
Veel van onze werkzaamheden vinden achter de schermen plaats richting directie en/
of Mantum. Wij zijn dus geen actieve woordvoerder gedurende het jaar aangaande al
onze activiteiten, maar het is bijzonder mooi om vanuit een brede groep ouders mee
te mogen denken, te adviseren en te bouwen aan een veilige en vertrouwde omgeving
qua identiteit voor onze kinderen.
Van al onze werkzaamheden willen we verantwoording afleggen aan de ouders op
onze jaarlijkse Algemene Leden Vergadering.
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In de periode dat alle kinderen thuis het onderwijs volgden en er een groot beroep
gedaan werd op alle ouders hebben we richting alle ouders, als kleine ondersteuning,
bemoediging en meeleven een kaartje gestuurd.
Besluit
Het schooljaar loopt weer naar het einde toe. En wie had kunnen bedenken dat het
een jaar zou worden, zoals is geweest? Een jaar waarin de deuren gewoon dicht
moesten en iedereen gedwongen werd thuis te blijven? Geen onderwijs in de klas,
maar via de digitale weg?! Een intensieve periode voor zowel kinderen, als
leerkrachten en directie, als voor alle ouders. Dankbaar zijn we dat ook het Bijbels
onderwijs door kon en mocht gaan en hiervoor mooie initiatieven en samenwerking
met anderen tot stand mochten komen.
Ook een tijd waarin soms heel veel woorden gesproken zijn en worden. Woorden over
de roep die eruit klinkt, over de rol van God of juist die van de tegenstander. Wat
willen we graag de dingen die gebeuren duiden en er (misschien) toch een soort van
grip op krijgen. Vragen die gesteld worden in kranten en kerkbladen waar het ons
brengt etc. etc. Het kan ons allemaal enorm bezig houden en het zijn ook geen
onbelangrijke vragen, maar draait het uiteindelijk niet om één vraag: “Wie is vandaag
mijn leven, los van alle omstandigheden?”. Is dit Christus of niet? Ken ik persoonlijk
de troost van de eerste vraag en antwoord van de ons zo bekende Heidelbergse
Catechismus? Christus (meer en meer) te kennen, mag ons persoonlijk gebed zijn én
voor het team én voor alle ouders én voor alle kinderen. En met dit blijvend gebed
willen we dit schooljaar afsluiten.

Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering, gehouden te ‘s-Gravenzande
op 23 juni 2020
H.A. de Jong:
(voorzitter)

____________________________

A. Maan:
(secretaris)

____________________________

G. Solleveld:
(penningmeester)

____________________________

A.H. de Rijke:

____________________________

A. Ouwendijk:

_____________________________
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