Kamperzeedijk, mei 2016
Jaarverslag 2015-2016 vereniging “Een school met de Bijbel” aan de
Kamperzeedijk te Genemuiden.

Inleiding
In dit jaarverslag willen wij u berichten over wat er in het schooljaar 2015-2016 heeft
plaats gevonden op school en in de vereniging.
Het afgelopen jaar was een roerig jaar. We hebben genoten van het 40-jarig jubileum
van juf R. Nies. Zowel de kinderen hebben een erg leuke en gezellige dag
meegemaakt en voor de ouders en familie/vrienden was er een zeer goed bezochte
receptie. Daarnaast gaven de directiefunctie en overige personeelszaken soms veel
wijzigingen en denkwerk, maar gelukkig hebben de kinderen het hele jaar onderwijs
kunnen genieten van een enthousiast team.

Vereniging
In de verslagperiode is het bestuur officieel 11 keer in vergaderingen bijeen geweest.
De vereniging telde op 1 mei 2016 141 leden en 1 donateur. Ten opzichte van 2015 is
dit ledenaantal met 20 gedaald.
Op 17 juni 2015 werd de algemene ledenvergadering gehouden. In deze algemene
ledenvergadering werden mw. N.Z. van der Wal - van Dijk en Dhr. A. Kloosterman
herkozen en dhr. B.J. van Dalfsen trad na 17 jaar af. Op voorstel van het bestuur
werd mw. S. Kroes - Bergman tot nieuw bestuurslid gekozen.
In de bestuursvergadering van 24 augustus 2015 zijn we binnen het bestuur tot de
volgende taakverdeling gekomen:
Mw. N.Z. van der Wal - van Dijk Voorzitter
Mw. T. Vahl - van der Sluis
Secretaris, contactpersoon naar OC, MR en PZS
Dhr. A. van der Weerd
Penningmeester
Dhr. L. Amersfoort
Algemeen adjunct, contactpersoon naar de Driester
Dhr. A. Kloosterman
Algemeen lid, contactpersoon Federatie
Mw. S. Kroes - Bergman
Algemeen lid, contactpersoon naar de Gemeente
Mw. P. Bos - Riphagen
Algemeen lid
In de vergadering komen allerhande punten ter sprake. Naast financiën, onderwijs
en personeelszaken komen ook die zaken aan de orde die door de contactpersonen
van de Federatie, gemeente, Driester, PZS, OC of MR ter tafel worden gebracht. Ook
inspectie en onderhoud van school en plein zijn geregeld gespreksonderwerpen. De
vele personeelszaken en directiefunctie gaven ons dit jaar ook veel gesprekstof.
De sollicitatieprocedure voor de vacature van directeur, waar ook de algemeen
directeur van de Federatie Veluwezoom en IJsselstreek en de medezeggenschapsraad
van school bij betrokken waren, mocht voorspoedig verlopen. Eind mei 2016 hebben

wij kunnen mededelen dat de heer H.A. Engels na de zomervakantie de
directiefunctie in gaat vullen. Wij zijn ook zeer dankbaar dat mw. J. Dijkstra de
tussenliggende periode de functie van directeur heeft vervuld.

Commissie van Toezicht
Door de invoering van de Wet Goed Onderwijs Goed Bestuur (GOGB) is elke
vereniging verplicht om een toezichthoudend orgaan te installeren.
De commissie van toezicht bestaat uit de volgende personen:
1. Dhr. W. Boer, Wezep
2. Mw. H. van Dam- Kerkhof, Zalk
3. Dhr. K. van Maanen, Staphorst
4. Dhr. J. Mijnheer, Rouveen
5. Dhr. G.W Stoffer, Wapenveld
Mw. H. van Dam – Kerkhof, heeft in 2015 haar functie neer moeten leggen en hierin
is voorgesteld: Dhr. T. Esselbrugge.
De medezeggenschapsraad
De medezeggenschapsraad is een raad die afhankelijk van het onderwerp, een
advies- of instemmingsrecht heeft. Wij proberen de MR zo goed mogelijk van
informatie te voorzien, zodat zij met ons kunnen meedenken
De medezeggenschapsraad bestaat uit de volgende leden:
Oudergeleding:
Mw. H. Kok - van Spijker
Mw. H. van der Sluis - Pap
Personeelgeleding:
Mw. M. van Bruggen - van Werven.
Mw. L. Buit - Scholten

De oudercommissie
Dit schooljaar heeft er geen ouderavond plaatsgevonden, deze is verplaatst naar het
najaar.
De oudercommissie bestaat uit de volgende ouders:
Mw. M. Riezebos - Slendebroek
Mw. H. Kroes - Prins
Dhr. B.J. van der Sluis
Dhr. E. Heldoorn
Mw. J. Meuleman - Ubels

Als afgevaardigde van het team woont juf R. Rook - Ariese de vergaderingen van de
oudercommissie bij.
Leerlingen
Op de teldatum van 1 oktober 2015 telden we 89 leerlingen op onze school. Ten
opzichte van het jaar 2014 (86) is dit aantal met 3 vermeerderd.
In juli 2016 hopen 11 leerlingen uit groep 8 onze school te verlaten. Zij gaan het
volgend jaar naar de volgende scholen: Het Ichthus College (3), Scholengemeenschap
de Pieter Zandt (4) en het Greijdanus College (4).

Schoolzaken
Er zijn nieuwe methoden (Wijzer) voor aardrijkskunde en geschiedenis toegepast in
de bovenbouw.
Afgelopen schooljaar is de methode Wonderlijk gemaakt behandeld. De methode is
bedoeld om de kinderen op hun eigen niveau vertrouwd te maken met hun eigen
lichaam en hen te leren hoe wonderlijk de Heere ons allemaal geschapen heeft.
We hebben afgelopen jaar 21 weken lang mogen deelnemen aan het Eurofruitproject.
3 dagen lang kregen de kinderen fruit. Dit werd meegenomen naar huis of opgegeten
in de klas.
Op ICT gebied is er veel gebeurd. Er zijn extra pc’s/laptops aangeschaft en er is een
straalverbinding gerealiseerd om de internetverbinding te verbeteren. Komend
schooljaar zal er op ICT gebied veel aangepast worden, hier is men ook op Federatieniveau druk mee bezig.
Het schoolplein is uitgebreid met en nieuw speeltoestel. Het oude toestel voldeed
niet meer en was kwalitatief niet meer betrouwbaar. Het nieuwe toestel wordt door
de kinderen goed gebruikt.

Personeel
Het team bestaat uit 8 parttimers, 1 IB-er, 1 administratieve kracht en 1 directeur.
Begin dit schooljaar is juf E. Prins gestart in groep 5/6 voor 2 dagen.
Naast de directiefunctie is er vanaf begin dit schooljaar een administratieve kracht
ingezet, mw. A. Leurink – Borreman, om de directeur te ontlasten.
Mw. A.C. van ’t Hul is officieel per 1 februari 2016 uit dienst. Haar taken zijn sinds
november 2015 tijdelijk waargenomen door mw. J. Dijkstra. (tot de zomervakantie).

Mw. J. Dijkstra blijft deze functie niet uitvoeren i.v.m. een studie die zij gaat volgen.
Volgend schooljaar starten we met een nieuwe directeur: Dhr. H.A. Engels.
Juf R. van Lente volgt een re-integratie traject, haar lesgevende taken zijn
overgenomen door juf. B. Doosje.
Juf M. Altena is per maart 2016 gedetacheerd naar De Goede Herder School in
Wapenveld tot de zomervakantie. Juf E. Toering vervangt haar.
Deze personele ontwikkelingen maken het soms moeilijk om continuïteit te
waarborgen in de klassen, het streven is om niet meer dan 2 leerkrachten per klas te
hebben.
Op 1 oktober hebben we samen met de kinderen gevierd dat Juf Nies 40 jaar in het
onderwijs werkt, dit is een gezellige circus-dag geworden.
Studiedagen team: Afgelopen schooljaar heeft het team diverse bijeenkomsten gehad
samen met Hans van Rijn. Dit is als zeer positief ervaren. Tevens heeft het bestuur
ook samen met het team en Hans van Rijn een bijeenkomst gehad.

Federatie
Samen met 10 andere scholen zijn wij aangesloten bij de Federatie Veluwezoom en
IJsselstreek. Voorheen zat ook de school uit Zalk bij de Federatie maar door het
afnemende leerlingenaantal waren zij genoodzaakt om per december 2015 uit de
Federatie te stappen en hebben zij zich aangesloten bij Iris.
De federatie houdt zich o.a. bezig met: personeel, onderwijs, financiën en kwaliteit.
De bestuursvergaderingen van de federatie worden veelal door 2 leden van ons
bestuur bezocht. Een grotere afvaardiging bezoekt de jaarlijkse ALV, die dit jaar op
14 april was. Ook wordt de jaarlijkse identiteitsavond van de federatie bezocht. Wij
ervaren het als prettig en nuttig om de mening, expertise en ervaringen van de
andere scholen en besturen te kunnen gebruiken.
Op de identiteitsavond met alle scholen van de federatie, 18-11-2015, spraken wij met
elkaar over het punt: Onderwijs is technisch en pedagogisch, maar wat is goed
onderwijs? Je kunt je als school profileren op basis van identiteit, professie en
praktijk. De vraag die dan vaak ontstaat is: Regels moet je aan voldoen, maar hoe
kun je het op die manier doen dat het goede resultaten oplevert. Hieruit volgend
kwam de vraagstelling richting bestuursleden: door het voldoen aan alle regels en
aan alle taken, gaan we soms aan elkaar voorbij en weten we niet veel van elkaar,
met name hoe we in het geloof staan. Hieruit volgend hebben wij als bestuur
besloten om elke vergadering te beginnen met een korte Bijbelstudie wat we laten
rouleren onder de bestuursleden. Hierdoor komen we beter tot elkaar en houden we
de dialoog open over onze (persoonlijke) christelijke zienswijze.

Tot slot
We staan alweer bijna aan het einde van dit schooljaar. Weer 1 jaar verder. Zowel op
bestuursniveau als in het team zijn er veel veranderingen geweest. Het bestuur heeft
vorig jaar afscheid genomen van Bert-Jan van Dalfsen die 17! jaar hierin heeft gezeten
en bijna de gehele periode als voorzitter. Een hele verandering voor ons als bestuur.
Ook in het team zijn er veel veranderingen geweest. Onder andere het afscheid van
directeur A. van ’t Hul, een interim directeur J. Dijkstra en nu het vooruitzicht op een
nieuwe directeur H. Engels.
Ook in het onderwijs zelf veranderd er veel. We moeten bijblijven, maar ook aan
onze identiteit vasthouden. Er wordt vaak veel van het bestuur gevraagd, terwijl wij
daar lang niet altijd de expertise voor hebben. Wij zijn dan ook dankbaar dat wij in
die gevallen een beroep op de algemeen directeur en het stafbureau van de Federatie
kunnen doen.
Wij zijn als bestuur, gelovend in God, dankbaar dat Hij ons hulp, kracht en
vertrouwen geeft. De basis van ons onderwijs vinden wij in het Woord van God. In
opvoeding en onderwijs zijn we afhankelijk van onze God.
Ook de bestuursvergaderingen begonnen wij altijd al met lezen uit de Bijbel en
gebed, daarbij doen we er nu ook een korte Bijbelstudie bij, roulerend onder de
bestuursleden, om als bestuur samen Zijn Woord te overdenken.
In onze afhankelijkheid van God weten wij ons gesterkt door Zijn onmisbare liefde.
Daarvoor mogen wij ook elke dag bidden:
Christus, wees voor mij
en achter mij, boven mij,
ook onder mij.
Christus wees met mij, in mij,
om mij heen en woon in mij.
Heer, wees om mij heen.
Omgeef mij dag en nacht.
(Sela)

