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Dit jaar zijn we als commissie 3 keer bij elkaar geweest daarnaast 3 geplande gesprekken met het 
team. 
 
De commissie bestaat uit de volgende personen: 
 
Christelijke identiteit: 
 
Marja Datema 
Antje Slopsema 
 
 
 
Wat hebben we het afgelopen schooljaar als commissie gedaan en hebben we de ons voorgenomen 
doelstelling behaald: 
Ons doel was het bestendigen van onze rol bij veel veranderingen: nieuwe locatieleiding Rijanne en 2 
nieuwe leden van de commissie, Antje en Natasja. Daarnaast is het doel behaald om dit verslagjaar 
een enquête te ontwerpen, opstellen en uitzetten bij de circa 60 ouderparen. 
 
Reguliere taken zijn natuurlijk het mede invulling geven aan de vieringen van Kerst en Pasen. 
Het voornemen om de samenwerking met het team te versterken ging aan de hand van gesprekken 
over de invulling van de levoles, de beperkingen van de huidige praktijk van de levolessen als vanzelf. 
Gaandeweg was het samen opstellen en uitvaardigen van die enquête eigenlijk voor de hand liggend. 
We zijn van mening dat dit heeft geleid tot een heel volledige bevraging van de ouders die 
waardevolle informatie heeft opgeleverd die tijdens de ouderavond mondeling wordt toegelicht. Er 
was een respons van circa 50% en over de boeg genomen kun je uit de resultaten concluderen dat 
het overgrote deel van de respondenten open staat voor samengaan en kruisbestuiving tussen de 
verschillende overtuigingen. De resultaten geven houvast om met behoud van identiteit die bij een 
overtuiging hoort gaandeweg de schoolloopbaan van kinderen intensiever samen te gaan. 
 
Hoe verder in het komend schooljaar. 
Verdere analyse van de resultaten, Is een extra gesprek met de ouders zinvol en gewenst? Het team 
zullen we adviseren over de praktische invulling van levo, daarnaast het team helpen met het 
opstellen van een curriculum voor onderbouw, middenbouw en bovenbouw en helpen bij het zoeken 
en selecteren van een passende methode. 
 
Komend schooljaar zal  onze commissie anders van samenstelling worden omdat Monique de Haan 
en Sven Hendrikman aftreden en niet herkiesbaar zijn. Monique is 4 jaar lid geweest en Sven 3 jaar. 
In de nieuwsbrief van is een oproep geplaatst voor nieuwe kandidaten. 
De gebruikelijke termijn is 4 jaar. Hierbij een overzicht van het rooster van aftreden. 
Antje Slopsema  - aftredend medio 2018 
Monique de Haan - aftredend medio 2015 
Sven Hendrikman - aftredend medio 2015 i.v.m. schoolverlaten van zijn jongste kind 
Marja Datema   - aftredend medio 2016 
Natasja Bennink - aftredend eind 2018 
 
Het voorstel is om nieuwe leden gedurende het schooljaar al aan te trekken om zo voor een warme 
overdracht  van het aftredende lid aan het nieuwe lid te zorgen.  
 

Openbare identiteit: 

Monique de Haan (not) 
Natasja Bennink 
Sven Hendrikman 

 
 

 


