Jaarverslag Identiteitscommissie 2013-2014

Dit jaar zijn we als commissie 6 keer bij elkaar geweest (geplande vergaderingen in oktober, februari
en april), daarnaast incidentele gesprekken met de schoolorganisatie.
De commissie bestaat uit de volgende personen:
Christelijke identiteit:

Openbare identiteit:

Marja Datema

Sven Hendrikman

Maaike Viersen

Monique de Haan (not)

Wat hebben we het afgelopen schooljaar als commissie gedaan en hebben we de ons voorgenomen
doelstelling behaald:
Ons doel was het herijken van onze IC en hoe we de IC verder vorm wilden geven,
In dat kader hebben we onze statuten opnieuw bekeken en geconcludeerd dat we ons hierin nog
steeds voldoende herkennen. Daarna zijn gesprekken gevoerd met Simon van der Wal en Marjanne
Volp van het federatiebestuur, ook met de MR en Anne Osinga en Jaap Rosema.
Een gesprek met de leerkrachten moet nog plaatsvinden. Kern van de gesprekken was om de rol die
we zien te toetsen aan andere geledingen van de school en zienswijzen toe te voegen aan de koers
die we uit willen. De gesprekken hebben ons geleerd dat de IC te beperkt zichtbaar is en de
toegevoegde waarde onvoldoende bekend.
Hoe gaan we onze taak dan meer invulling even en ons duidelijker profileren?
Daarvoor is een goede samenwerking met het onderwijzend personeel nodig. Door o.a. met Kerst en
Pasen mee te denken over de invulling en hoe vorm te geven willen we zorgen voor een algeheel
welbevinden voor beide identiteiten. De relatie met de MR zijn we dit jaar aangegaan maar willen we
verder versterken, oa op het dossier toekomstscenario scholenspreiding. Ons doel is ook bereikbaar
zijn voor ouders. Een enquête onder de ouders wordt voor het schooljaar 2014/2015 gepland.
Dat we signalen van ouders serieus oppakken zoals met kerst jl. heeft geresulteerd in contact met Jaap Rosema waarin we
duidelijk gemaakt hebben wat er onder de ouders leefde inzake het afscheid van Greetje Geluk in combinatie met de
kerstviering.
Nav deze signalen is het programma toen gewijzigd.

Komend schooljaar zal onze commissie anders van samenstelling worden omdat Maaike Viersen
aftreed en niet herkiesbaar is. Maaike is 2 jaar voorzitter geweest.
In de nieuwsbrief van 2 juni jl. is een oproep geplaatst voor nieuwe kandidaten.
De gebruikelijke termijn is 4 jaar. Hierbij een overzicht van het rooster van aftreden.
Maaike Viersen
- aftredend medio 2014
Monique de Haan
- aftredend medio 2015
Sven Hendrikman
- aftredend medio 2015 i.v.m. schoolverlaten van zijn jongste kind
Marja Datema
- aftredend medio 2016
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.

