Jaarverslag Reformatorische
Oudervereniging 2016

Inhoudsopgave
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Inleiding
Algemene ledenvergadering
Ouders en onderwijs
Staat van de ouder
Ouderavonden
Calvijncollege
Regionale intervisiegroepen
Regionale ROV bijeenkomsten
Pilot
Wetsvoorstel “Meer ruimte voor nieuwe scholen”
Politiek contact
Nieuwe leden!
Vragen
Tot slot

3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
8
8

2

1. Inleiding
Het is vijfde keer dat we een Algemene ledenvergadering houden en verslag doen naar u als lid over
het afgelopen verslagjaar. Een lustrum dus! We kijken terug op een jaar waarin er door de ROV veel
gedaan is. We werden bij diverse activiteiten betrokken en hebben zelf ook nieuwe activiteiten
opgezet.

2. Algemene Ledenvergadering

Op 17 februari 2016 is de Algemene ledenvergadering gehouden. De verslagen (secretarieel en
financieel) werden goedgekeurd.
Herbenoemd zijn de bestuursleden J. van Arnhem en G.A. Lassche (secretaris). Zij aanvaardden
beiden hun herverkiezing.
Aan de ALV is het volgende voorstel tot statutenwijziging voorgelegd:
1. De zinsnede, waarin staat dat er jaarlijks een accountants verklaring overlegd moet worden,
wordt eruit gehaald. Dit brengt te hoge kosten met zich mee.
2. Het voorstel tot wijziging ten behoeve van de ANBI status wordt met algemene stemmen
aanvaard. Jan en Jaap worden door de leden bevoegd verklaard om naar de notaris te gaan.
3. Een aantal tekstuele wijzigingen, zoals die door de notaris in de conceptakte zijn
doorgevoerd.
De ALV aanvaardt met algemene stemmen het voorstel tot wijziging van de statuten.
Het voorstel om de contributie te verhogen van € 10,- naar € 15,- wordt ook met algemene stemmen
aanvaard.
De tekst voor de folders moet aangepast worden. Dit gaat in combinatie met de nieuwe tekst voor de
site gebeuren.
Deze ledenvergadering had (gezien de geringe opkomst van de vorige keer) alleen een huishoudelijk
karakter
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3. 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 verwees in hun inbreng van de internetconsultatie “Meer ruimte voor nieuwe
scholen” naar de inbreng van de ROV en andersom!
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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4. Ouderavonden
De ROV heeft op verschillende scholen in o.a. Elspeet, Leiderdorp, Barneveld en Papendrecht een
ouderavond mogen verzorgen met als thema “Ouderbetrokkenheid”. Een thema dat gaandeweg
meer gaat leven en aanspreken. Het is voor reformatorische scholen van enorm belang dat ouders op
een betrokken manier meedenken met de school. Door bijvoorbeeld na de pauze in groepjes een
dilemmaspel te doen, worden alle ouders aan de hand van een aantal casussen bij deze problematiek
betrokken. Het intensief met elkaar hierover van gedachten wisselen geeft een goed beeld bij zowel
de mogelijkheden en de kracht als ook de moeilijkheid ervan. De scholen hebben deze avonden als
zeer waardevol ervaren en gebruiken dit als aanzet voor vervolgstappen in het vormgeven van juiste
ouderbetrokkenheid.

VO scholen
Ook voor het Voortgezet Onderwijs geldt dat Ouderbetrokkenheid belangrijk is. Een goede
ouderbetrokkenheid heeft absoluut invloed op de resultaten van de leerlingen. Er hoeft juist niet
alleen met ouders over de resultaten gesproken worden maar met name over het welbevinden van
hun kinderen. Jongeren die een hoog welbevinden hebben scoren beter! Wanneer school en ouders
van elkaar weten wat er ’speelt’ onder jongeren kunnen ze elkaar helpen en versterken om hier
aandacht aan te schenken. De ROV wil de VO scholen helpen om hun Ouderbetrokkenheid te
verbeteren. Dit kan geheel op maat naar de behoefte van de school.
De ROV heeft in november 2016 een dagdeel verzorgd voor de bestuurders en locatie directeuren
van het Calvijncollege in Zeeland over Ouderbetrokkenheid. Het was een boeiende morgen die de
scholen afzonderlijk een aanzet heeft gegeven om hier op hun eigen locatie verder mee aan de slag
te gaan.

5

5. 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’.

6. Regionale ROV bijeenkomsten
Op 19 mei 2016 is er in de regio Noord (Staphorst) een regionale thema-avond geweest over “Mijn
kind sociaal vaardig en weerbaar?” Een boeiende avond met een lezing door Zeger Wijnands, de
schrijver van het boek “Als je wordt buitengesloten” Op deze avond waren er ruim 50 bezoekers.
Op 23 november is er in Barneveld voor de regio Midden een thema avond gehouden over
“Ouderbetrokkenheid, dat schoolt!” Ook dit was een zeer interessante avond met een lezing van dhr.
W. Fieret en daarna verschillende workshops.
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7. Pilot
Het pilot “Ouderbetrokkenheid” wat de ROV samen met Berséba en RefSVO heeft opgezet is
afgerond.
Hier is een prachtig rapport van gemaakt dat indien gewenst digitaal en /of op papier beschikbaar is.
Dit rapport maakt inzichtelijk aan belanghebbenden hoe ouderbetrokkenheid leeft op de school. Uit
dit rapport komen concrete school-specifieke punten waar de school daadwerkelijk mee aan de slag
kan in het vervolg hierop.
Het eindrapport is tijdens de regio bijeenkomsten van Berséba met directies en IB-ers door de

uitvoerenden (Driestar Educatief en Kerstencentrum) samen met de ROV gepresenteerd!

8. Wetsvoorstel “Meer ruimte voor nieuwe scholen”
De ROV heeft in februari 2016 een overleg georganiseerd tussen Verus, VGS, Ouders & Onderwijs en
de ROV. Dit overleg had tot doel om te delen waar de knelpunten liggen in het wetsvoorstel van
staatssecretaris Dekker wat als titel heeft “Meer ruimte voor nieuwe scholen”. Dit overleg heeft
ertoe geleid dat we tot gezamenlijke conclusies zijn gekomen. In onze inbreng als ROV tijdens de
internetconsultatie verwijzen we naar die van Ouders & Onderwijs en andersom. Na deze
internetconsultatie is de tekst van dit wetsvoorstel inmiddels ten gunste van de laatste school van
een richting aangepast. Hierdoor lopen ook een aantal christelijke/reformatorische niet direct meer
het gevaar opgeheven te moeten worden.
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9. 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!

10. 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 2016 heeft de ROV 1701 leden. In het achterliggende jaar is de ROV met 98 leden
gegroeid. Dankzij de toegenomen naamsbekendheid mogen we wekelijks nieuwe leden
verwelkomen.

11. 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.

12. 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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