Algemene ledenvergadering
VVOGGZ | 6 oktober 2020

D.V. dinsdag 6 oktober 2020
Aanvang: 19.30 uur
Calvijn College, Klein Frankrijk 19 te Goes

AGENDA
1.

Opening

2.

Mededelingen

3.

Notulen zevenentwintigste ledenvergadering d.d. 16 mei 2019 (bijlage 1)
Notulen vaststellen.

4.

Achtentwintigste jaarverslag van de VVOGGZ (bijlage 2)
Gelegenheid voor vragen en opmerkingen ten aanzien van het door het bestuur gevoerde beleid.

5.

Financieel jaarverslag 2019 van de VVOGGZ (bijlage 3)
a. Goedkeuring van het financieel jaarverslag.
b. Decharge van het bestuur.
c. Vaststelling van de contributie.
Het voorstel is de contributie onveranderd vast te stellen op € 12,50 per lid.

6.

Jaarverslag raad van toezicht (bijlage 4)
Het jaarverslag laat zien op welke wijze het toezicht is ingevuld. We bieden u de gelegenheid voor
vragen, opmerkingen, aanvullingen en suggesties.

7.

Bestuursverkiezing (bijlage 5)
De heren Dieleman en Moens en ds. Meijer zijn aftredend en herkiesbaar. Er is een enkelvoudige
kandidaatstelling. Dit betekent dat u ‘voor’ of ‘tegen’ stemt.

PAUZE
8.

‘Een blik in de keuken’
Presentatie door de heer J. Bakker, voorzitter van het college van bestuur van het Calvijn College.

9.

Rondvraag

10.

Sluiting
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Bijlage 1

Notulen zevenentwintigste ledenvergadering VVOGGZ
16 mei 2019
Aanwezig:
- 25 personen (waaronder het verenigingsbestuur)
de heer J. Bakker, voorzitter college van bestuur Calvijn College

1. Opening
De voorzitter, de heer G. van Kralingen, opent de vergadering met het laten zingen van Psalm 72
vers 6. Vervolgens leest hij Prediker 4 vers 1 tot en met 7 en gaat daarna voor in gebed.
In zijn openingswoord wijst de voorzitter op psalm 72, een psalm waarin David zingt over een rijk van
rust en vrede. Dit staat in grote tegenstelling met het gelezen bijbelgedeelte uit Prediker , waarin
Salomo, de zoon van David, spreekt over ijdelheid en kwelling des geestes. Het rijk van Salomo, dat
eens zo rijk en machtig was en waar de Heere werd gediend, is verworden tot een leegte. De vreze
des Heeren heeft plaatsgemaakt voor ijdelheid en leegheid. De rust die er was, is veranderd in een
kwelling des geestes. Salomo spreekt ervan dat het beter was om niet geboren te zijn. Salomo moest
aan het einde van zijn leven in verootmoediging buigen voor de Heere. Wat had hij veel ontvangen
en er desondanks weinig van terechtgebracht. De vraag wordt gesteld hoe dat bij ons is. Is er in ons
leven de vreze des Heeren of is de mens aan de macht? In psalm 72 mag David profeteren over het
rijk van de grote Davidszoon, de Heere Jezus Christus. David èn Salomo mochten ondanks al hun
zonden hun vrede zoeken bij de Heere, zoals in Efeze 2 vers 14 staat: “Want Hij is onze Vrede.” De
Heere geve dat deze Vrede het deel zal zijn van ons en onze kinderen.
Na dit openingswoord heet de voorzitter allen hartelijk welkom.
2. Mededelingen
De RvT-leden Dieleman, Den Hartog en Moens zijn deze avond verhinderd.
3. Notulen zesentwintigste ledenvergadering d.d. 17 mei 2018
De notulen van de zesentwintigste ledenvergadering worden ongewijzigd vastgesteld.
4. Zevenentwintigste jaarverslag van de VVOGGZ
Het zevenentwintigste jaarverslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
Naar aanleiding van het verslag merkt de heer Willemsen op dat het verenigingsbestuur en de
samenstelling van de Raad van Toezicht uit dezelfde personen bestaat. Hij vraagt zich af of dit
wenselijk is, aangezien de bestuursleden hun eigen functioneren beoordelen.
De voorzitter geeft aan dat voor deze constructie is gekozen in verband met de binding met de
achterban. De Raad van Toezicht houdt echter geen toezicht op de het verenigingsbestuur, maar op
het functioneren van het College van Bestuur, dat verantwoordelijk is voor alle zaken die binnen de
school plaatsvinden. In het verleden is de keuze gemaakt dat de leden van de Raad van Toezicht
eveneens het bestuur van de Vereniging vormen.
5.

Financieel jaarverslag 2018 van de VVOGGZ

a.

Goedkeuring van het financieel jaarverslag

Het financieel jaarverslag wordt ongewijzigd goedgekeurd.

b. Decharge van het bestuur
Het bestuur wordt decharge verleend.

c. Vaststelling van de contributie
De contributie wordt onveranderd vastgesteld op € 12,50 per lid.
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6. Jaarverslag Raad van Toezicht
Het jaarverslag wordt voor kennisgeving aangenomen.
7. Bestuursverkiezing
De heren C. den Hartog en C.L. van de Wege zijn aftredend en herkiesbaar. De heren H. Uil en L.C.
van Gorsel zijn aftredend en niet herkiesbaar. Kandidaat voor de vacature van de heer Uil is de heer
J.J. van den Dorpel uit Oosterland. Voor de vacature van de heer Van Gorsel heeft zich geen
kandidaat gemeld.
Om de continuïteit binnen de Raad van Toezicht te waarborgen wordt de leden gevraagd om voor
het volgende jaar dispensatie te verlenen voor de functie van ds. Meijer. Ds. Meijer is bereid om
nogmaals een periode van vier jaar deel uit te maken van de Raad van Toezicht.
De stemgerechtigde leden vullen de stembriefjes in. De heren Krijger, Van Moolenbroek en
Willemsen vormen het stembureau.
Er zijn 22 stemgerechtigde leden aanwezig, die tevens hun stem hebben uitgebracht. De uitslag is als
volgt:
De heer J.J. van den Dorpel
21 stemmen voor
-> gekozen
De heer C. den Hartog
21 stemmen voor
-> gekozen
De heer C.L. van de Wege
22 stemmen voor
-> gekozen
De vergadering gaat akkoord met het verzoek om dispensatie voor ds. W. Meijer.
De gekozen leden aanvaarden hun verkiezing en bedanken de vergadering voor het in hun gestelde
vertrouwen.
8. Instellen kascontrolecommissie
Het bestuur stelt voor per 1 januari 2019 de accountantscontrole van de jaarrekening te vervangen
door een kascontrolecommissie. De vergadering gaat hiermee akkoord. De heren Van Moolenbroek
en Van Westenbrugge vormen samen de kascontrolecommissie.
9. ‘Calvijn College, een school in beweging…’
De heer J. Bakker, per 1 juni 2018 voorzitter van het College van Bestuur van het Calvijn College,
geeft in zijn lezing zijn bevindingen weer die hij tot op heden op school heeft opgedaan.
Recent bezocht de heer Bakker de stad Münster in Duitsland. Münster werd kort na de Reformatie
bekend als de stad van de Wederdopers. Vanaf 1517 vonden naast de Reformatie bizarre
ontwikkelingen plaats, zoals een opstand van de boeren en een opstand van de Wederdopers. Beide
gebeurtenissen hadden verschrikkelijke gevolgen: Münster was ontwricht en het overgrote deel van
de bevolking kwam om. Het feit dat de Wederdopers zo’n grote invloed kregen had met Luther te
maken. Luther wilde, als instrument in Gods hand, de misstanden in de kerk blootleggen. Een
belangrijke stap was het vertalen van de Bijbel in het Duits, de taal van het volk. Daarmee werd de
kerkelijke leiding uitgeschakeld.
Luther preekte in het Duits, schreef geestelijke liederen, preken, pamfletten, traktaten en boeken.
Het belangrijkste instrument om zijn boodschap over te brengen was de drukpers. Daarnaast was hij
een strateeg en ondernemer. Hij probeerde met zijn publiek in verbinding te komen.
De Wederdopers namen Luthers werkwijze over, zij maakten veel publiciteit en kregen daardoor
invloed. Het verschil was dat de drukpers bij Luther in goede handen was, zijn werk was tot grote
zegen. Bij de Wederdopers was dit niet het geval, hun manier van doen leidde tot een enorme
chaos.
Er zijn veel parallellen te zien tussen de tijd van Luther en de Wederdopers en onze tijd. In de eerste
helft van de 16e eeuw begint de kerk zijn grip op de maatschappij te verliezen. Het vertrouwde
maatschappelijke systeem stond onder grote druk. De ontwikkelingen gingen steeds sneller en alles
wankelde.
In onze tijd is er vanaf het begin van de 21e eeuw ook heel wat gebeurd. Het aantal leden van
kerkgenootschappen loopt snel terug, kerken gaan dicht, de zuilen zijn verdwenen en het politieke
electoraat is op drift. Het gevoel voor stijl, fatsoen en vorm is sterk afgenomen. Er vindt een seksuele
revolutie plaats. Het zelfbeschikkingsrecht vindt zijn weerslag in de wetgeving. Er is weinig historisch
besef en een volk dat zijn geschiedenis niet kent, is gedoemd haar te herhalen.
In Luthers tijd was de drukpers van ongekende betekenis, tegenwoordig is dat het internet. Het
internet geeft mogelijkheden op allerlei gebied, maar leidt net als de drukpers tot deformatie.
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In al deze ontwikkelingen staat het Calvijn College, een school in beweging. Hier worden jongeren
gevormd en opgeleid vanuit een christelijke levensbeschouwing. De school staat niet op zichzelf. De

school dat zijn ouders, leerlingen, docenten, leidinggevenden, bestuur en Raad van Toezicht. Wij zijn
allen in beweging en daarom is ook het Calvijn College in beweging. Welke beweging maken wij,
hoe vormen wij onze school? De heer Bakker noemt zes overwegingen:
1. De kerkelijke achterban. De belijdenisgeschriften staan onder druk. Wij bewegen terwijl
standvastigheid vereist is. Als voorbeeld wordt het benoemingsbeleid van nieuwe docenten
genoemd.
2. Het realiseren van verbinding tussen de verschillende polen in de achterban. Er is veel
afstand tussen de polen. De belijdenisgeschriften zijn van groot belang, maar kennen we de
inhoud? Kijken we voldoende in de spiegels van Luther en Calvijn? Zijn we bereid elkaar vast
te houden?
3. De secularisatie van ons hart. Wat beweegt ons en waar gaan onze verlangens naar uit? Zijn
we gast en vreemdeling op deze aarde? Welke plaats heeft de school in ons gebed? Onze
onderwijsmissie moet zijn om jongeren tot Christus te leiden.
4. De achterban van het bijzonder onderwijs verdwijnt steeds meer. De vraag is of wij bereid
zijn offers te brengen als de bekostiging van het onderwijs door de overheid verdwijnt.
Binnen en buiten de school wordt gesproken over een rechthebbende grondhouding.
Echter, wat hebt ge dat ge niet hebt ontvangen?
5. Onze achterban heeft zich uitgeleverd aan de moderne media. Daar waar voorheen
geprobeerd werd de invloed van de tv te beperken, zijn sinds de komst van het internet en
de smartphone de sluizen opengezet. We worden overspoeld door de geestelijke
boosheden in de lucht. Onze jongeren worden volgegoten met sport, seks, muziek en
geweld.
6. Er is een grote toename van gebroken gezinnen in onze achterban. De school wordt een
soort zorginstelling, er is een toename van gedragsproblemen en leerlingen die bijzondere
zorg nodig hebben.
De school is in beweging, omdat onze omgeving in beweging is. De school zoekt daarin zijn weg.
Wij reformatorische christenen leven in een crisis. Reformatie is nodig en die begint bij een
reformatie van ons hart. Het komt aan op bekering en vorming van gewetens. De apostel Paulus
geeft in Efeze 6 instructies voor de geestelijke strijd. Het is belangrijk dat we in die zin in beweging
komen. Onze kinderen hebben wervende voorbeelden nodig, zodat ze jaloers worden. Voor de
jongeren van het Calvijn College is er dagelijks een boodschap van troost en verwachting: God zond
Zijn Zoon om zondaren zalig te maken.
Ter afsluiting van de lezing worden de vier coupletten van het Lutherlied gezongen.
Na de lezing van de heer Bakker was er gelegenheid tot het stellen van vragen.
De heer Ruben merkt op dat in het doopformulier een geweldig perspectief wordt geschetst: het
doopwater wijst heen naar een Drieënig God. De Heere geeft Zijn belofte: Ik ben de Heere, Uw God.
Hij wil onze God en Die van onze kinderen zijn.
De heer Van Moolenbroek vraagt of deze lezing op de site van het Calvijn College geplaatst kan
worden. De heer Van Gorsel sluit zich hierbij aan, maar ziet daarbij graag dat de lezing naar alle
leden c.q. ouders wordt gestuurd.
De heer Bakker denkt hierover na. Het plaatsen van de lezing zou polarisatie in de hand kunnen
werken in plaats van de beoogde verbinding.
10. Rondvraag
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
11. Sluiting
De heer Bakker sluit de vergadering met dankgebed.
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Bijlage 2

Achtentwintigste jaarverslag van de VVOGGZ
(uitgebracht op de ledenvergadering van 14 mei 2020)
Inleiding
Zoals gebruikelijk leggen we in dit jaarverslag als bestuur van de vereniging verantwoording af van
de door u aan ons toevertrouwde taken volgens de artikelen 7 en 15 van de statuten. We mogen in
Zeeland samen het voortgezet onderwijs vormen op Gereformeerde Grondslag. Scholen waar de
Bijbel geopend wordt, zijn steeds meer ‘bijzonder’ in ons land. Met dankbaarheid mag er onderwijs
gegeven worden in de overtuiging dat ‘de vreze des HEEREN, het beginsel der wijsheid is’.
Verantwoording
Volgens artikel 15 van de statuten legt het verenigingsbestuur jaarlijks verantwoording af over het
toezicht op de verwezenlijking van de grondslag en de doelstellingen van de vereniging en het
beleid van rechtspersonen waarmee de vereniging is gelieerd. Om aan deze opdracht te voldoen
verwijzen we u naar het jaarverslag van de Raad van Toezicht van de Stichting Calvijn College (bijlage
4). In dit jaarverslag wordt verantwoording afgelegd van de wijze waarop in het achterliggende jaar
toezicht is gehouden, toegespitst op vier kernthema’s: identiteit, continuïteit, kwaliteit en
betrokkenheid.
Financieel
Deze verantwoording geldt uitsluitend het financiële beleid van de vereniging. Voor de
exploitatierekening 2019 verwijzen wij u naar bijlage 3.
Leden
Op 1 april 2019 bedroeg het aantal leden 1273. Structureel wordt aandacht besteed aan het feit of
ouders van leerlingen van de school ook lid zijn van de vereniging. Ook dat is een vorm van
betrokkenheid, die zich mag continueren, ook als er geen kinderen meer op school zitten.
Bestuur
Het aantal bestuursleden bedraagt negen, er is één vacature, die in 2019 helaas niet ingevuld kon
worden.
Voor een overzicht van het bestuur verwijzen wij u naar het jaarverslag 2019.
Ten slotte
Het jaar 2019 was het eerste volle jaar voor onze nieuwe bestuurder de heer J. Bakker. Na een
periode van ‘ontdekken’, luisteren, kijken hoe de organisatie werkt, mocht hij steeds meer een ‘thuis’
krijgen in het Calvijn College. Hier zijn we de Heere God erg dankbaar voor.
Onderwijs is altijd in beweging. De regelgeving vanuit de overheid wordt er niet eenvoudiger op. Dit
vraagt veel wijsheid en liefde om het christelijk onderwijs te behouden voor onze jongeren. Dat de
christelijke identiteit vraagt om verantwoording, is wel gebleken uit alle aandacht die het kleding- en
smartphonebeleid heeft gekregen in de regionale en landelijke media. We steunen hierin onze
bestuurder voor de wijze waarop hij hierin leiding heeft gegeven. Daarnaast is het een uitdaging om
het Calvijn College verder de toekomst in te leiden om zodoende het christelijk onderwijs te bewaren
in onze provincie.
In vertrouwen op en afhankelijkheid van Gods zegen mag al het personeel aan onze school
verbonden dit onderwijs gestalte geven. We erkennen dat dit onverdiend is van onze kant, en
daarom enkel genade van Christus. In dit vertrouwen: Hij laat niet varen, wat Zijn hand is begonnen.
Ds. W. Meijer, secretaris
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Bijlage 3

Financieel jaarverslag 2019 van de VVOGGZ
Hierbij geven wij u, overeenkomstig artikel 7 van de statuten, de balans per
31 december 2019 en de staat van baten en lasten over 2019
De vereniging heeft het jaar 2019 afgesloten met een positief saldo van € 5.436,- bij een begroot
positief resultaat van € 2.000,- Het saldo over 2019 is toegevoegd aan het eigen vermogen.
De verenigingscontributie bedraagt onveranderd € 12,50 per jaar.

BALANS PER 31 DECEMBER 2019
na
resultaatverwerking

31-12-2019

31-12-2018

Activa
Vordering op Stichting Calvijn College

131.371

128.370

4.623

2.188

135.994

130.558

Eigen vermogen

135.994

130.558

Totaal passiva

135.994

130.558

Vordering op de leden
Totaal activa
Passiva

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019
Realisatie

Begroting

Realisatie

2019

2019

2018

Baten
Contributie inclusief giften

15.923

15.000

19.010

Totaal baten

15.923

15.000

19.010

487

3.000

1.212

Bijdrage aan identiteitsgebonden doel

10.000

10.000

10.000

Totaal lasten

10.487

13.000

11.212

5.436

2.000

7.798

Lasten
Administratie-/portokosten

Resultaat

J.M. Krijger, penningmeester
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Bijlage 4

Jaarverslag raad van toezicht
(in zijn functie als toezichthouder van de Stichting Calvijn College)
1. Inleiding
Elke dag opnieuw zien we onze jongeren naar ons Calvijn College gaan om te worden onderwezen
en gevormd. Niet dat zij dat zelf zich zo realiseren. Maar later zullen zij, bij leven en welzijn,
terugkijken op een belangrijke periode in hun leven. Later, hoe zal dat zijn? Soms lijkt het
toekomstbeeld zo positief. Maar ineens betrekken donkere wolken de lucht. Wie had ooit verwacht
dat we te maken zouden krijgen met een virus? Veel wordt er gedacht en geschreven. Maar wie
vraagt naar de Heere Die alles regeert? Eigenlijk weet de moderne mens in 2020 niet meer om te
gaan met de Bijbel in tijden van voorspoed maar ook niet in tijden van tegenspoed.
Wat een voorrecht dat op ons Calvijn College de Bijbel als het Woord van God elke dag open mag
gaan. Niet alleen om er de dag mee te beginnen. Maar juist om ons gehele onderwijs op te baseren
als een vast en zeker fundament. Wij realiseren ons waarschijnlijk helemaal niet hoe groot voorrecht
we bezitten dat ons de Woorden van God zijn toevertrouwd.
Vanuit dat Woord van de allerhoogste God moet ons Calvijn College zijn als een stad op een berg.
Maar ziet de wereld die op ons let dat ook? Als we zelf in de spiegel kijken, wat zien we dan? Staan
wij dan als ouderen biddend om onze jongeren heen? Zien ze dat afhankelijke leven of anders
beschreven de vreze des HEEREN, of is het maar heel gewoon dat we een reformatorische school
mogen hebben?
Hoe is het in ons jonge hart? Samuël was nog jong toen hij het uit genade mocht zeggen; ‘Spreek
HEERE want Uw knecht hoort.’ Om zo een keuze te maken voor de toekomst. Niet vanuit de
gedachte dat er enig vermogen in ons ligt, want ons boze hart trekt altijd naar de wereld. Maar om
nu de toekomst biddend van de Heere te verwachten. Om een aansluiting te zoeken tussen gaven en
talenten en de weg van de Heere.
Hoe afhankelijk zijn we allemaal van het werk van de Heilige Geest. We kunnen Gods Woord wel
openen en dat is onze plicht. Maar het in het hart brengen dat kan alleen door een wonder. Van
onszelf staan we dat tegen. Maar de Heere heeft beloofd door te gaan met Zijn genadewerk. Van
geslacht tot geslacht. In tijden van voorspoed en in tijden dat alles zo moeilijk is. Hij wil gevraagd
worden om Zijn hulp en bijstand.
Ons Calvijn College mag dagelijks vormen voor een nieuwe toekomst. Een toekomst met zijn eigen
vragen en uitdagingen. Hoe belangrijk is het om gevormd te zijn in de Bijbelse boodschap. In tijden
dat er steeds meer antwoorden worden gegeven vanuit het gevoel. Het postmoderne denken van de
ik-figuur heeft dan de leiding. We drijven dan mee op de stroom van de rivier bij de Heere en Zijn
dienst vandaan.
Wat waardevol dat wij mogen onderwijzen in de Wet van de Heere. Zijn Wet houdt altijd stand. Ook
als de hele wereld anders gaat denken. De vragen die we nu op ons af zien komen, zullen voor onze
kinderen werkelijkheid zijn. Daarom is het nodig om een schuilplaats te zoeken. Die schuilplaats is er
ook. Ook voor jonge mensen. Wat van de Heere Jezus geschreven staat zal altijd waar blijven. We
lezen in Jesaja 32:2 ‘En die Man zal zijn als een verberging tegen den wind en een schuilplaats tegen
den vloed; als waterbeken in een dorre plaats, als de schaduw van een zwaren rotssteen in een
dorstig land.’
De Heere schenke het aan ons en onze kinderen.
G. van Kralingen
Voorzitter raad van toezicht
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2. Samenstelling en vormgeving van het toezichthoudend orgaan
De raad van toezicht bestaat uit tien leden die elkaar aanvullen op het gebied van zorg, financiën, ict,
werkgeverschap en algemeen bestuur. De raad van toezicht wordt gevormd door de volgende
personen:
Naam

Beroep

G. van Kralingen
(voorzitter)
Middelburg
Ger. Gem.

• Adviseur vastgoed
• Waterschap
Scheldestromen

W. Meijer
(secretaris)
Tholen
PKN
J.J. van den
Dorpel
Oosterland
Oud Ger. Gem.
in Ned.
J.M. Krijger
(penningmeester)
Borssele
Ger. Gem.
A. Dieleman
Goes
Ger. Gem.
C. den Hartog
Sint Maartensdijk
Hersteld Herv.
Kerk
J.J. Hoekman
Kruiningen
Ger. Gem. in
Ned.
P. Moens
Middelburg
Ger. Gem.

Predikant
Hervormde
Gemeente Tholen

C.L. van de
Wege
Krabbendijke
Ger. Gem.
Vacature
CGK

Relevante
nevenfuncties
• Ouderling/scriba
Ger. Gem.
Middelburg
• Voorzitter
Stokosmos
• Bestuurslid
Maatschappij
voor nijverheid
en handel
Geen

(Her)benoeming Aftredend

Planner c.q.
werkvoorbereider bij
Hanse Staalbouw

2018

2022

2016

2020

Bestuurslid SGP
provincie Zeeland

2019

2023

Accountant

Voorzitter
jeugdvereniging

2018

2022

Accountant

Geen

2016

2020

Toezichthouder bouw Geen
Eigenaar
adviesbureau

2019

2023

Financieel directeur
bouwbedrijf Cordeel
B.V.

Ouderling Ger.
Gem. in Ned.

2018

2022

Coördinator
Vergunningen en
Grondzaken bij
Evides
Manager Wonen
en Vastgoed Cedrah

Gemeenteraadslid
en fractievoorzitter
SGP Middelburg

2016

2020

Diaken Ger. Gem.
Krabbendijke

2019

2023

Alle leden zijn benoemd voor een periode van vier jaar. Daarna kan er twee maal een herbenoeming
plaatsvinden.
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3. Verantwoording over de taken en uitoefening van de bevoegdheden
In de uitoefening van zijn functie hanteert de raad van toezicht de vier kernthema’s identiteit,
continuïteit, kwaliteit en betrokkenheid. In een jaarplanning staan de onderwerpen die betrekking
hebben op genoemde thema’s geordend, zodat deze jaarlijks de raad van toezicht passeren.
Gedurende het verslagjaar kwamen de volgende onderwerpen aan de orde.
Identiteit

Seksualiteit en Schriftgezag en wetenschap
In een gezamenlijke bijeenkomst van raad van toezicht en management team is doorgesproken over
‘seksualiteit’ en ‘Schriftgezag en wetenschap’. Beide onderwerpen zijn actueel en de school heeft er
op diverse manieren mee te maken. Voor het voorbereiden van leerlingen op hun vervolgstudie is
het zaak hen toe te rusten en handvatten mee te geven vanuit Gods Woord.

Schoolbezoeken
De raad van toezicht heeft in de maand april alle locaties een bezoek gebracht. Het thema voor de
schoolbezoeken was ‘Vorming en toerusting’. Er werd gesproken met docenten Godsdienst en met
docenten die betrokken zijn bij het thema, met een aantal leerlingen, hun ouders en als laatste gaven
ze een terugkoppeling van hun bezoek aan de locatieleiding, meestal de locatiedirecteur.
Continuïteit
Voor een verslag inzake continuïteit verwijzen we naar de jaarstukken op onze website.

Jaarlijks gesprek met de accountant
De accountant was aanwezig in de vergadering van de raad van toezicht van 24 juni 2019. Bij de
bespreking van de jaarstukken is langdurig ziekteverzuim en het uitkeren van transitievergoedingen
besproken. Ook was er aandacht voor de investering in zonnepanelen en de bescherming van
persoonsgegevens (AVG). De accountant heeft een goedkeurende controleverklaring afgegeven bij
de jaarrekening.
Kwaliteit

Anders Vooruit
Binnen de school is de werkgroep Anders Vooruit opgestart. Uit de breedte van de school zijn 25
mensen geselecteerd die zich gaan buigen over onderwerpen als werkdruk, toename van het aantal
parttimers en digitalisering van de didactiek. Het doel is om tot een oplossing te komen om de
inrichting en de organisatie van het onderwijs te hervormen en de school toekomstbestendig te
maken.

Leerlingenzorg
De leerlingenzorg neemt een grote plaats in binnen de school. Er is een enorme toename van
leerlingen die extra zorg nodig hebben. Naar aanleiding van deze toename is een vierde groep
allround/rebound gestart op locatie Krabbendijke Appelstraat.

Directeur Onderwijs
In de persoon van de heer W. Westenberg is een directeur Onderwijs aangesteld. De directeur
Onderwijs maakt deel uit van het MT en legt verantwoording af aan de bestuurder. Tot zijn
takenpakket behoren o.a. het helpen van de locaties bij het integreren van de onderwijsvisie, het
aansturen van de vaksecties en de opleiding, scholing en training van docenten.
Betrokkenheid

Adviesraad voor de kerken
De voorzitter en de secretaris van de rvt waren aanwezig bij de vergaderingen van de Adviesraad van
de kerken. In deze vergaderingen werd doorgesproken over de het kledingbeleid en het
smartphonebeleid, schepping en evolutie en de LHBTI-ontwikkelingen.
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Bijeenkomst kerkenraden
Tijdens de jaarlijkse bijeenkomst met de kerkenraden in juni stond het onderwerp ‘Jongeren en
seksualiteit’ centraal. Twee docenten van locatie Appelstraat hebben het onderwerp ingeleid. Aan de
orde kwam wat de Bijbel zegt over seksualiteit en welke plaats seksualiteit inneemt binnen de
reformatorische gezindte. Op school wordt gekeken naar mogelijkheden om dit thema een plaats te
geven in de lessen. Ook wordt bekeken of er mogelijkheden zijn om als kerk en school gezamenlijk
op te trekken.

Medezeggenschapsraad
Twee keer per jaar is er een overleg tussen de raad van toezicht en de mr. In dit overleg zijn de
samenwerking met de nieuwe bestuurder, het schoolbrede project Anders Vooruit en het
smartphonebeleid besproken.
Ten slotte
Het jaar 2019 ligt achter ons en via dit jaarverslag hebben we een aantal zaken met u gedeeld. Laten
we in blijdschap en verwondering kijken naar wat we van de Heere hebben ontvangen. Dagelijks mag
in alle vrijheid het Woord van God open gaan en worden onze jongeren gevormd. Er wordt gezaaid
in de verwachting dat de Heere Zelf de wasdom zal geven. Hem komt alle eer toe. We zijn in alles
afhankelijk van Zijn zegen. We vragen u om uw gebed voor onze kinderen, maar ook voor allen die
bij de school zijn betrokken, het college van bestuur, de locatiemanagers, teamleiders en alle
personeelsleden. In de wereld om ons heen verandert er veel en roept alles om verandering, Hijzelf
verandert echter niet.

Des HEEREN engel schaart
Een onverwinb're hemelwacht,
Rondom hem, die Gods wil betracht;
Dus is hij wèl bewaard.
Komt, smaakt nu en beschouwt
De goedheid van d' Alzegenaar.
Welzalig hij, die, in gevaar,
Alleen op Hem betrouwt.
Komt, kind'ren, hoort naar mij;
Neem mijn' getrouwen raad in acht;
Ik leer, opdat g' uw plicht betracht,
Wat 's HEEREN vreze zij.
Hebt gij in't leven lust,
In dagen, waar men 't goed' in ziet,
Waarin men vrij is van verdriet,
Waar niets ons heil ontrust?
(Psalm 34 vers 4 en 6)
G. van Kralingen
voorzitter raad van toezicht
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Bijlage 5
Bestuursverkiezing
A. Dieleman is aftredend en herkiesbaar
A. Dieleman, Goes
Leeftijd
Beroep
Kerkelijke gezindte
Nevenfuncties

:
:
:
:

54 jaar
registeraccountant
Gereformeerde Gemeenten
geen

W. Meijer is aftredend en herkiesbaar
W. Meijer, Tholen
Leeftijd
Beroep
Kerkelijke gezindte
Nevenfuncties

:
:
:
:

47 jaar
predikant te Tholen
Protestantse Kerk in Nederland
geen

P. Moens is aftredend en herkiesbaar
P. Moens, Middelburg
Leeftijd
Beroep
Kerkelijke gezindte
Nevenfuncties
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:
:
:
:

52 jaar
Projectleider Waterbedrijf Evides
Gereformeerde Gemeenten
fractievoorzitter SGP-fractie Middelburg
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