Verslag van de Algemene Ledenvergadering
van de Vereniging voor Christelijk Basisonderwijs Noardwest Fryslân
van 13 juni 2018 in CBS It Anker te Dronryp
Afwezig met kennisgeving:
Fam. J. Visscher, mevr. G. Koopmans en mevr. T. Dalstra, mevr. S. Mollema en mevr.
W. v.d. Plas.
Aanwezig:
13 leden (incl. 7 leden RvT)
Willem Reitsma, Pyt Sybesma (College van Bestuur)
Nieske Coster (notulist)
1.

Opening
Dhr. Pyt Sybesma heet alle aanwezigen van harte welkom op de algemene ledenvergadering van
CBO Noardwest Fryslân en opent de vergadering met het lezen van “Leerhuis van de hoop” van
Pinchas Lapide.

2.

Mededelingen
2.1 De contributie wordt rond 16 juni a.s. geïncasseerd. Van de contributie worden zowel de
kinderbijbels voor de kinderen die in groep 1 komen betaald als het afscheidsgeschenk van de
leerlingen uit groep 8
2.2 Twee jaar geleden heeft het CvB een gespreksronde gedaan langs alle scholen van de
vereniging en daarbij de leerkrachten uitgedaagd om naast rekenen en taal andere accenten
te leggen, bijvoorbeeld op het gebied van creativiteit, muziek, cultuur en beweging. Nu, twee
jaar later, heeft het CvB een tweede ronde langs alle scholen gedaan en gevraagd hoe vorm
wordt gegeven aan de identiteit. Hierbij past heel mooi het “pelgrimeren”, georganiseerd door
Camino der Lage Landen. Veertien scholen van de vereniging doen mee aan het project,
waarbij één begeleider met drie kinderen van groep 8 een pelgrimstocht maken. Tijdens de
tocht worden met elkaar vragen als “wat vind je belangrijk, waarom, wat zou je graag willen en
waar heb je last van?” beantwoord. Aan het einde van de tocht gooien ze, d.m.v. het
weggooien van een steen, een last van zich af.

3.

Verslag ALV 2017
Het verslag van de Algemene Ledenvergadering van 14 juni 2017 wordt ongewijzigd vastgesteld.

4.

Bestuursverslag 2017, inclusief financiële verantwoording
Het bestuursverslag wordt doorgelopen. In het verslag zijn deze keer geen foto’s opgenomen
vanwege de AVG.
De motivatie voor de invlechting van CBO G2 staat niet in dit bestuursverslag genoemd. De
motivatie “CBO Noardwest Fryslân wil het enige schoolbestuur voor christelijk onderwijs zijn in de
nieuwe gemeente Waadhoeke” stond al genoemd in het Bestuursverslag 2016. Met de invlechting
van de scholen van voormalig CBO G2 is CBO Noardwest Fryslân is een sterke organisatie. Met
meer leden heeft de vereniging meer ingang bij de politiek.
De RvT heeft groen licht gegeven voor de vorming van een samenwerkingsschool in Tzummarum
en ook de MR van de school heeft hiermee ingestemd. De samenwerkingsschool valt straks onder
het gezag van Elan Onderwijsgroep.
Op dit moment telt de GMR 14 leden. Deze leden zijn onafhankelijk en hebben geen specifieke
verbinding met een school. Wel zijn de leden contactpersoon voor één of meer scho(o)l(en).
Hoewel de MR-en volgens het reglement de verslagen van hun vergaderingen naar de GMR en
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het CvB moeten sturen, gebeurt dat in de praktijk veelal niet. Men moet zich nog bezinnen op hoe
de communicatielijnen kunnen worden verbeterd.
Op pagina 15 van het bestuursverslag staan de GMR-leden genoemd met de school waarvan zij
ouder of leerkracht zijn. Duidelijker zou zijn geweest dat bij hun naam de naam van de school
waarvan zij contactpersoon zijn was genoemd.
Opgemerkt wordt dat het bestuursverslag een mooi en goed leesbaar verslag is.
Financiële verantwoording
De Jaarrekening 2017 heeft een negatief saldo van € 224.364,00. Het tekort is vooral ontstaan
door de extra kosten voor verbouw van It Anker, De Korendrager en de Eben Haëzer. De
vereniging kan dit negatieve resultaat dragen, want in 2016 was er een positief resultaat van
€ 388.016,00.
5.

Herbenoeming lid Raad van Toezicht
Dit jaar is dhr. Stehouwer statutair aftredend en herbenoembaar voor ten hoogste één periode. Hij
maakt gebruik van het recht op herbenoeming. Dit wordt door applaus van de aanwezigen
bekrachtigd.

6.

Rondvraag
• Van de scholen van voormalig CBO G2 zijn op dit moment zo’n 30 ouders lid geworden
van CBO Noardwest Fryslân. Mevr. W. v.d. Meer van Jelsum/Britsum stelt voor om de
ouders nogmaals te vragen om lid te worden en bij het aanmeldingsformulier een
bestuursverslag te doen, zodat men kan zien wat er binnen de vereniging gebeurt.
• De vereniging is bezig met de invoering van de AVG. De structuur staat, maar in
uitvoerende zin moet nog veel gebeuren. De Functionaris Gegevensbescherming van de
vereniging is dhr. M. Boltjes. De leerkrachten moeten nog worden getraind in gedrag.
Opgemerkt wordt dat leerkrachten zich er van bewust moeten zijn dat zij papieren waarop
toetsgegevens of gegevens van leerlingen staan, niet in de papiercontainer doen, maar
versnipperen. Bij de school in Britsum is door de storm een papiercontainer open gewaaid
waardoor er veel papieren zijn weggewaaid.
• Mevr. W. v.d. Meer vraagt het CvB om er ook om te denken dat er samenwerkingsscholen zijn. Dhr. Sybesma antwoordt dat de vereniging uitgaat van de christelijke
identiteit, maar dat de samenwerkingsscholen even welkom zijn binnen de vereniging.

7.

Sluiting
Dhr. Sybesma sluit de vergadering met het lezen van “Weten waar je uit wilt komen” uit “Verhalen
uit de onderstroom”.
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