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1. Inleiding
Dit is het jaarverslag van 2018 van de Reformatorische Oudervereniging (ROV). Het is de
zevende keer dat we een Algemene Ledenvergadering 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 onze vereniging verder hebben ontwikkeld.

2. Algemene ledenvergadering
Op 5 maart 2018 hebben we de Algemene ledenvergadering gehouden. De verslagen
(secretarieel en financieel) werden goedgekeurd.
Het bestuurslid J.J. (Jaap) van Lienden is vanwege drukke werkzaamheden en
gezondheidsklachten gestopt met zijn bestuurswerk voor de ROV. Hiervoor in de plaats
heeft het bestuur dhr. R.J. (Rein) van Vugt kunnen benoemen als nieuw bestuurslid en
penningmeester. In oktober van 2018 heeft dhr. H. (Henk) Slootweg aangegeven te willen
stoppen met het bestuurswerk vanwege zijn drukke werkzaamheden op school. In
december 2018 hebben we afscheid van hem genomen.
Deze ledenvergadering had alleen een huishoudelijk karakter.

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 laten horen. In
het afgelopen jaar hebben we veelvuldig in goede harmonie met de directeur en
medewerkers van Ouders & Onderwijs gesproken. Wij worden regelmatig door hen
bevraagd op een aantal belangrijke punten. Dit resulteert vaak in een gezamenlijke reactie
op initiatiefvoorstellen en 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.
Ouders & Onderwijs heeft een Raad van Advies die richting mag geven aan het beleid en
de toekomst van Ouders & Onderwijs. Gerdien Lassche maakt ook deel uit van deze
Adviesraad.

4. Goed Gesprek!
Een ‘Goed Gesprek!’ is een gesprek over onderwijs met ouders. Hiermee biedt Ouders &
Onderwijs ouders de gelegenheid om 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
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training bij Ouders & Onderwijs gevolgd. De ROV heeft twee ambassadeurs
die deze training hebben gevolgd en dus deze gesprekken op de scholen
kunnen introduceren.
Voorbeeld: Op de Jac. Fruytier scholengemeenschap in Uddel hebben we met een groep
van 16 personen een heel mooi gesprek gevoerd!
Deze locatie heeft een enthousiast ouderplatform die regelmatig met elkaar en de school
overlegt waardoor de lijnen tussen school en ouders heel kort blijven. Er is een folder van
het platform, ze zijn aanwezig tijdens de ouderavonden, hebben een stappenkaart
ontworpen, organiseren samen met de school een thema-avond, er zijn klassenouders
aangesteld e.d.
Men wil graag ouders met elkaar verbinden en in gesprek brengen over onderwerpen
rondom hun kinderen, school en opvoeding. Om het voor ouders laagdrempelig te houden
wordt hier de naam ‘koffiemorgens’ aan gegeven. Het Goed Gesprek onder leiding van de
ROV werd hiervoor als start gebruikt.

5. Congres
Op donderdag 8 november 2018 mochten we ons 4e congres voor ouders en opvoeders
houden. Het thema was: “Ouders verbinden!?”. Tijdens de morgenbijeenkomst ging
staatssecretaris Paul Blokhuis van de Christen Unie in gesprek met prof. Micha de Winter
en Gerdien Lassche o.l.v. de dagvoorzitter Govert-Henk Mijnders. Het was een boeiend
gesprek met een mooie inbreng van de staatssecretaris. Wat bijzonder fijn om op te
merken dat het uitgangspunt en gedachtengoed van deze staatssecretaris herkenbaar is.
Dit gold ook voor de pedagogische visie van professor De Winter die zelf niet christelijk is.
Na de pauze hield professor De Winter zijn lezing. Hij wees op het belang van de
samenleving en de ‘opvoedingsschillen’ die er zijn rond een kind. Het is belangrijk dat de
opvoeders binnen deze schillen (thuis, school, kerk, familie en buurt) goed met elkaar
samenwerken.
Tijdens de middagbijeenkomst waren er 8 workshops te volgen in twee rondes. Ook hier
hebben de congresbezoekers enorm veel gehoord en geleerd om mee naar huis te nemen.
De collecte tijdens ons Congres bracht het bedrag van € 443,- op. Hiervoor zeggen wij alle
aanwezigen heel hartelijk dank!
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6. Donateurschap scholen
Direct na de zomervakantie in 2017 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 inmiddels ruim 20 scholen positief op gereageerd. Het gaat om een
jaarlijkse donatie van €200,- per school.

7. 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.

8. Jubileumavond GezinsGids
Op 17 oktober 2018 hebben we samen met het jubilerende blad GezinsGids een avond in
‘de Pineta’ in Nunspeet gehouden. Dr. W. Fieret heeft deze avond een boeiende lezing
gehouden waarna Steven Middelkoop na de pauze in gesprek ging met de bezoekers van
deze avond over het betrekken van jongeren bij de kerk. Door middel van interactie in
tweetallen vonden er goede gesprekken plaats.

9. Politiek contact
De ROV laat in Den Haag bij het ministerie van OCW en bij de politiek zoveel mogelijk haar
geluid horen. Zo hebben we op het ministerie deelgenomen aan een Beleidsatelier rond
ouderbetrokkenheid. Dit ter voorbereiding voor de minister om het hier met de Tweede
Kamerleden over te hebben.
Op dit moment spreekt de ROV met de Tweede Kamerleden die in de commissie onderwijs
zitten. Het contact met de christelijke partijen (SGP, CU en CDA) zijn het meeste intensief.
Er wordt met de SGP ook over de belangen van ouders in het algemeen (o.a. gezinszaken)
gesproken. De SGP roept bij monde van Kamerlid Roelof Bisschop de ouders regelmatig
op om lid te worden van de ROV omdat meer leden meer zeggenschap geeft!

10. Rondetafelgesprek Meer ruimte voor nieuwe scholen
Op 6 december 2018 heeft de ROV een bijdrage geleverd tijdens het rondetafelgesprek
over het vernieuwde wetsvoorstel “Meer ruimte voor nieuwe scholen”. Het begin van onze
bijdrage leest u hieronder.
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Een school is een waardengemeenschap. Daarom willen ouders en
leerlingen onderwijs dat past bij hun identiteit. (Staat in de inleiding van de
memorie van toelichting) Dit is een prachtige formulering die we als ROV willen
onderschrijven en benadrukken. Het is in het belang van het kind wanneer de identiteit en
opvoeding van thuis nauw aansluit bij die van school. Kinderen en ouders ervaren deze
waardengemeenschap van school, thuis (aangevuld met buurt, familie of kerk) als een
veilige schil om zo tot een goede ontwikkeling te komen. Dit is de kern waarom onze leden
(onze ouders) kiezen voor het christelijk-reformatorisch onderwijs.

11. Artikelen ROV
In dit afgelopen jaar zijn er verschillende artikelen van de ROV gepubliceerd in onder
andere het RD, de GezinsGids, DRS en de Saambinder. Deze artikelen gingen over de
thema’s: ouderbetrokkenheid, wetsvoorstel ‘Meer ruimte voor nieuwe scholen’, jongeren
en mediagedrag als reactie op het rapport van Kliksafe, identiteit op school, artikel n.a.v.
congres.

12. Samen zijn wij school
Door de organisaties Ouders & Onderwijs, CPS, Verus en Driestar Educatief is er in 2018
een actie gestart genaamd ‘Samen zijn wij school’. Hier hebben we ons als ROV ook aan
verbonden.
Samen zijn wij school roept ouders en scholen op om nog meer samen te werken aan het
succes en welbevinden van leerlingen. De ontwikkeling en het welbevinden van leerlingen
is waar scholen en ouders beiden voor staan. Hun goede samenwerking is zowel in het
belang van de leerling, de ouder als de leraar.
In de landelijke campagne ‘Samen zijn wij school’:
1. werken scholen en ouders samen aan het succes en het welbevinden van de leerling
2. respecteren ouders en school elkaars specifieke deskundigheid in opvoeding en
onderwijs
3. nemen ouders en school samen beslissingen over de ontwikkeling van hun kind/de
leerling
4. nodigen ouders en school iedereen uit het voorbeeld van goede samenwerking te
volgen
Op maandagmorgen 29 oktober zijn wij voor deze campagne te gast geweest op de ds.
Groenewegenschool in Werkendam. Hier hebben we een mooi gesprek gehad met
schippers en hun ouders, met vertegenwoordigers van Ouders & Onderwijs, Driestar
Educatief, VGS, de politiek en de ROV.
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13. Gastles PABO
Op 4 december 2018 hebben we een gastles gegeven voor PABO-4 studenten van de
Driestar hogeschool. Een mooie ervaring voor ons om met de aankomende leerkrachten
na te denken over ouders, ouderbetrokkenheid en de communicatie daaromheen. Het is
heel erg goed, en op dit moment nog redelijk uniek, dat er op de PABO aandacht besteed
wordt aan het omgaan met de ouders, in hoeverre betrekken we ouders bij ons onderwijs
enz.

14. Familiedagen Hardenberg en Gorinchem
In 2018 hebben we twee keer met een stand op de Familiedagen gestaan. De eerste keer
was in de voorjaarsvakantie in Hardenberg. Hier hebben we in drie dagen 50 nieuwe leden
mogen inschrijven. De tweede keer was van 23 -25 oktober in Gorinchem. Deze beurs
werd heel goed bezocht en tijdens deze drie dagen konden we zelfs 78 nieuwe leden
inschrijven. We zijn blij met deze groei!

15. 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
op informatiemarkten present te zijn. Daarnaast ook door middel van advertenties in de
GezinsGids en Terdege waar nieuwe leden een CD kregen.
Per 31 december 2018 heeft de ROV 1862 leden. In het achterliggende jaar is de ROV met
94 leden gegroeid. Dit is zo’n 30% meer dan het vorige jaar. Dit jaar is met name de
financiële ledenadministratie goed doorgenomen omdat er helaas weleens dubbel
geïncasseerd werd. Hopelijk is dit probleem zo goed als opgelost. Dankzij de toegenomen
naamsbekendheid mogen we gelukkig regelmatig nieuwe leden verwelkomen. Helaas zijn
er ook leden die bedanken. In totaal waren dit er in het afgelopen jaar 23.
16. Privacyverklaring ROV
De ROV hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze
Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij
omgaan met persoonsgegevens. Wij hebben hiervoor een privacyverklaring opgesteld.

17. 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. Bijvoorbeeld vragen over het
leerlingenvervoer, het invoeren van het continurooster waardoor de vrije woensdagmiddag
vervalt, juridische vragen over het verplicht stellen van een handtekeneng of vragen over
het terugplaatsen van niveau en leerjaar bij een VO-leerling.
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18. 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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