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1. Inleiding
Dit is het jaarverslag van 2017. Het is de zesde keer dat we een Algemene Ledevergadering houden en
verslag doen naar u als lid over het afgelopen jaar. Het is een jaar geweest waar weer veel dingen zijn
gebeurd, nieuwe stappen zijn gezet en ontwikkeld.

2. Algemene ledenvergadering
Op 12 juni 2017 hebben we de Algemene ledenvergadering gehouden. De verslagen (secretarieel en
financieel) werden goedgekeurd.
Het bestuurslid J.J. (Jaap) van Lienden is herbenoemd, maar geeft tegelijk aan dat hij binnen niet al te
lange tijd het bestuur zal verlaten.
Mevr. Hovestad geeft tijdens de vergadering aan vanwege drukke werkzaamheden het bestuur te
willen verlaten.
Deze ledenvergadering had alleen een huishoudelijk karakter.

3. Beleidsmedewerker
Per 1 februari 2017 is Gerdien Lassche – van Grol benoemd als Beleidsmedewerker van de ROV. Dit
betekent dat zij haar werkzaamheden voor een deel van 8 uur per week betaald krijgt. Zij is hiermee
officieel geen bestuurslid meer.

4. Ouders en Onderwijs
Ouders & Onderwijs is de landelijke ouderorganisatie, door de overheid ingesteld en gesubsidieerd,
die een platform biedt om alle initiatieven van ouders te inventariseren en te bundelen. Zij verzamelt
uit deze contacten haar ‘input’ om een bijdrage te leveren aan politieke discussies. Regelmatig overlegt
de ROV daarom met Ouders & Onderwijs. De ROV wil door te participeren het eigen geluid namens u
en ten behoeve van u te laten horen. In het afgelopen jaar hebben we veelvuldig in goede harmonie
met de directeur en medewerkers van Ouders & Onderwijs gesproken. Wij worden veelvuldig door
hen bevraagd op een aantal belangrijke punten. Dit gebeurt ook regelmatig door een gezamenlijk
reactie te geven op initiatief voorstellen van wetswijzigingen e.d. Tevens kunnen we als ROV zaken
die wij belangrijk vinden aanreiken zodat dit via Ouders & onderwijs onder de aandacht gebracht kan
worden bij het ministerie. Zij stimuleren ouderbetrokkenheid en ondersteunen ons wanneer we
bijvoorbeeld een ouderavond geven o.i.d.
Ouders & Onderwijs heeft een Raad van Advies om zich heen die richting mag geven aan het beleid en
de toekomst van Ouders & Onderwijs. Gerdien Lassche maakt ook deel uit van deze Adviesraad.
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5. Goed gesprek
Een ‘Goed Gesprek!’ is een gesprek over onderwijs met en voor ouders. Hiermee biedt Ouders &
Onderwijs ouders de gelegenheid op een georganiseerde, laagdrempelige en tegelijkertijd informele
manier met elkaar in gesprek te gaan over het onderwijs van hun kind(eren). Door elkaar vragen te
stellen en ervaringen te delen, horen ouders hoe het kan. Zo helpt een ‘Goed Gesprek!’ ouders hun rol
rond het onderwijs van hun kind beter in te vullen. Gespreksleiders zijn ambassadeurs voor Ouders &
Onderwijs en hebben een korte training bij Ouders & Onderwijs gevolgd. De ROV heeft twee
ambassadeurs die deze training hebben gevolgd en dus deze gesprekken op de scholen kunnen
introduceren.

6. Congres
Op 6 april 2017 hebben we ons 3e Congres gehouden voor ouders en opvoeders. Het thema van deze
dag was “Samen Opvoeden”. Na de meditatie van ds. Visser hebben we 3 korte lezingen beluisterd
door achtereenvolgens: Corine de Leeuw- Zweistra, Wim Büdgen en Gertrude de Regt. Hierna volgde
de 1e workshopronde gevolgd door de lunch en een 2e workshopronde. Dit congres is plenair
afgesloten met een kort politiek relaas van Roelof Bisschop, een korte evaluatie door de dagvoorzitter
Govert Henk Mijnders en gebed door de voorzitter van de ROV Jan Schreuders.

7. Donateurschap scholen
Direct na de zomervakantie zijn alle scholen door de ROV benaderd met de vraag of de school jaarlijks
een donatie aan de ROV wil schenken, zodat de ROV behalve de contributie van de ouders ook via de
scholen wat financiële middelen ter beschikking heeft om de belangen van het
Christelijk/Reformatorisch onderwijs onder de aandacht te brengen. Hier hebben 14 scholen positief
op gereageerd. Dit donateurschap gaat in per 01-01-2018

8. Training “Ouders en school samen”
De ROV heeft een training opgezet voor (G)MR – leden en ouderraden. In deze training richten we ons
met name op een juiste ouderbetrokkenheid van beide kanten. Een open en goede communicatie is
hierbij heel belangrijk en daar kan de MR of Ouderraad een grote rol bij spelen. Wij maken deze
training voor elke school ‘op maat’ omdat er verschillen tussen scholen zijn in de behoeften en het
functioneren van een MR of ouderraad. Deze training is in samenwerking met Ouders & Onderwijs tot
stand gekomen.

9. 100 jaar onderwijsvrijheid
Het jaar 2017 was het jaar van de herdenking van 100 jaar onderwijsvrijheid. Bij verschillende
bijeenkomsten is de ROV aanwezig geweest. Eigen, christelijke scholen die door de overheid worden
erkend en betaald zijn niet vanzelfsprekend. Honderd jaar geleden kwam er een eind aan de
Schoolstrijd
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10. Regionale intervisiegroepen
We hebben als ROV in 4 regio’s een werk- en meedenkgroep die we ook wel intervisiegroepen
noemen.
Deze groepen fungeren als een actieve ‘meedenk’ (intervisie) groep voor de ROV, Berséba (het
samenwerkingsverband Passend onderwijs voor PO) en RefSVO (het samenwerkingsverband van de
VO scholen). Vanuit elke OPR is er een afvaardiging in de intervisiegroep van de ROV. De OPR is de
OndersteuningsPlanRaad van de samenwerkingsverbanden waarin ook een oudervertegenwoordiging
zit. De intervisiegroepen zijn in principe zelfstandig en overdenken en/of ontwikkelen op regio niveau
concreter zaken rondom belangenbehartiging van de ouders. In elke groep zit een bestuurslid van de
ROV zodat de lijnen kort zijn en ook het bestuur weet wat er bij ouders leeft. De ROV geeft op deze
manier vorm aan ‘achterbanraadpleging’.

11. Politiek contact
De ROV doet haar best om ook in de politiek zoveel mogelijk haar geluid te laten horen. Dat laat het
bovenstaande ook zien. Op dit moment onderhoudt de ROV via de onderwijswoordvoeders contact
met het CDA, CU en de SGP. Het contact met de SGP is hierbij het meeste aanwezig. Er wordt met de
SGP ook over de belangen van ouders in het algemeen (o.a. gezinszaken) gesproken. De SGP roept bij
monde van Roelof Bisschop de ouders regelmatig op om lid te worden van de ROV omdat meer leden
meer zeggenschap geeft!

12. Nieuwe leden!
Om namens de reformatorische ouders te kunnen spreken bij de overheid en op andere plaatsen is
een grote achterban noodzakelijk. Dat geeft gewicht aan onze stem in de overleggen. Daarnaast is het
zo dat de ROV geen structurele subsidie van de overheid krijgt. Daarom is het van groot belang dat we
leden hebben die onze vereniging dragen.
De ROV heeft actief leden geworven door tijdens de Familiedagen, op ouderavonden en
informatiemarkten present te zijn. Verder door middel van advertenties in de Gezins Gids en Terdege
waar nieuwe leden een CD kregen.
Per 31 december 2017 heeft de ROV 1768 leden. In het achterliggende jaar is de ROV met 67 leden
gegroeid. Dit is een wat minder sterke groei dan het jaar ervoor. Dit jaar is de ledenadministratie die
nogal rommelig was geworden heel goed aangepakt en gestructureerd. Hieruit bleek dat sommige
aanmeldingen dubbel waren ingevoerd of niet klopten. Dankzij de toegenomen naamsbekendheid
mogen we gelukkig regelmatig nieuwe leden verwelkomen.
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13. Vragen
In dit afgelopen jaar hebben we weer een aantal vragen van ouders gekregen en kunnen
beantwoorden. De onderwerpen waar deze vragen over gaan, variëren van algemene vragen tot
specifieke en persoonlijke vragen.

14. Tot Slot
In de vorige eeuw hebben de generaties voor ons onder Gods zegen mogen werken aan het opzetten
van onderwijs op Reformatorische grondslag. In deze lijn wil de ROV met Gods hulp verder gaan en
met ouders samenwerken aan het behoud van dit onderwijs. Naast uw financiële ondersteuning als lid
is ook uw steun in het gebed nodig.
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