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In de maand april ontvangt u van ons de publieksversie van 

het jaarverslag. In dit jaarverslag vindt u een terugblik op het 

jaar 2017. 

In dit jaarverslag leest u van  feiten en ontwikkelingen. Wat 

allereerst wel vermeld mag worden is dat op de Groen van 

Prinstererschool iedere dag het Woord van God opengaat. Dit 

Woord heeft een centrale plaats in ons onderwijs. Wij mogen 

op school zaaien. Vertellen van zonde en verlorenheid, maar 

ook van genade, van de komst van Gods Zoon in deze wereld. 

We mogen met en voor de kinderen bidden om Gods werking in 

hun en ons leven. Wilt u de school en de kinderen meedragen 

in het gebed? 

De school is de plaats waar er geleerd en geleefd wordt. Dat 

gebeurt tijdens de lessen en activiteiten, binnen en buiten 

de klas en in de omgang met elkaar. En soms ook buiten de 

school. Denk bijvoorbeeld aan het ontbijt met de burgemees-

ter, aan de verkoop van groente in Klaaswaal, aan excursies 

en aan een bezoek aan het voortgezet onderwijs.  Leest u dit 

jaarverslag om een indruk te krijgen van wat er in een jaar op 

school passeert. 

J.C. de Waal
Directeur a.i.

Voorwoord

“Wilt u de school 
   en de kinderen meedragen  

in het gebed?”

Groen van Prinstererschool - Klaaswaal
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Kerkelijke achtergrond 
van de kinderen
per tel datum 01-10-2017

PKN  - Protestantse Kerk in Nederland

GG  - Gereformeerde Gemeente

HHK  - Hersteld Hervormde Kerk

GGiN  - Gereformeerde Gemeente in Nederland

PKN
12
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3HHK
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2016-2017

*  Leerlingaantallen 

van groep 1 

per 1-10-2017

Instroom
4-jarigen*
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2017  
in cijfers
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Gegevens per 01-10-2017

...   en waar gingen 
ze naartoe?

Klaaswaal
118

Mijns-
heerenland

4

Numansdorp
19

Strijen
3

Zuid-
Beijerland

3

Prognose 
leerlingaantallen
voor komende schooljaren

05

In 2017 vertrokken onze leerlingen 
naar de volgende vormen van  
voortgezet onderwijs.

Onze 
leerlingen
Waar 
kwamen ze 
vandaan...

Groen van Prinstererschool - Klaaswaal
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2
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2

Rotter- 
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1
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1
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In de locatieraad zijn er verschillende wisselingen 

geweest. De heren G.S.J. Bos, T. Kik en J.B. van 

Steensel zijn na de ledenvergadering niet terugge-

keerd in de locatieraad. 

Zij waren aftredend en niet herkiesbaar. In hun 

plaats zijn de heren A. Groeneweg, M. de Haan en A. 

Verbaas gekozen. De heer Verbaas is nu voorzitter 

van de locatieraad.

De locatieraad heeft in het achterliggende jaar de 

reguliere vergaderingen gehouden. Ook heeft de lo-

catieraad meegewerkt aan de sollicitatiegesprekken. 

De voorzitter van de locatieraad en zo mogelijk één 

van de leden bezoekt de ouders waarvan het oudste 

kind onze school gaat bezoeken. Daarnaast bezocht 

de locatieraad dagopeningen en weekopeningen en 

sprak met verschillende leerkrachten.

06 Publieksversie Jaarverslag 2017

Verenigingsnieuws

Leerling aan het woord
Welk vak doe je graag en waarom?

 Handvaardigheid omdat ik best creatief ben. 
Wat is er veranderd?

 Er zijn veel nieuwe kinderen op school 
 gekomen. 

Jarne Rozendaal (Groep 7)
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 Eindtoets Cito School gem. Landelijk gem. Inspectieoordeel      

2015 527.6 535.3 Onvoldoende 

2016 529,1 536,2 Onvoldoende

2017 531,9 535,9 Onvoldoende

In januari 2017 is er een audit geweest vanuit 

het samenwerkingsverband Berséba. Dit le-

verde verschillende aandachtspunten op. 

Een belangrijke opmerking was om te focussen 

op een goed pedagogisch klimaat, op instructie 

en organisatie. Een aantal acties en scholin-

gen zijn erop gericht om dit te bevorderen. In 

de maand mei heeft de Onderwijsinspectie een 

kwaliteitsonderzoek verricht. Op basis daarvan 

heeft de school opnieuw het basisarrangement 

toegekend gekregen. De inspectie spreekt uit te 

verwachten dat ingezette verbeteringen doorge-

zet worden en dat de resultaten op niveau zullen 

komen. Voor wat betreft de Eindtoets kon dit niet 

Onderwijs

De tussentijdse opbrengsten worden gemeten met behulp van Cito toetsen.  
De volgende opmerkingen zijn te maken naar aanleiding van de LOVS-toetsen in 2017:

Cito Drie-Minuten-Toets:  De tussentijdse opbrengsten liggen op een voldoende tot goed 

niveau (met uitzondering van groep 6).

Cito Begrijpend lezen:  De opbrengsten in groep 3 tot en met 5 liggen op een voldoen-

de tot goed niveau. De resultaten van groep 6 en 8 waren on-

voldoende. 

Cito Rekenen-Wiskunde:  In de groepen 3, 4 en 7 en 8 liggen de resultaten op een vol-

doende tot goed niveau. In groep 5 en 6 waren de resultaten 

onvoldoende van niveau.

Publieksversie Jaarverslag 2017

waargemaakt worden in 2017. Voor groep 8 is er een specifiek 

actieplan gemaakt, zodat we zeker weten dat er alles aan gedaan 

is om in 2018 een voldoende score te halen op de eindtoets. Hier-

onder het overzicht van de scores van de achterliggende jaren. 

Ook in andere groepen wordt er gewerkt met Citotoetsen. Deze 

worden twee keer per jaar afgenomen. Dit gebeurt in de maan-

den januari/februari en mei/juni. De volgende vakgebieden 

worden getoetst: lezen, spelling, begrijpend lezen en rekenen/

wiskunde. Naast de methodetoetsen geven de Citotoetsen een 

duidelijk beeld van de resultaten.

08
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Leerling aan het woord
Wat is er veranderd?

 Dat ik met meer kinderen 
 speel. Dat het digibord aan de 
 muur hangt en ik werk nu 
 aan een tafeltje.

Laurens Metske (Groep 3)
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In het afgelopen jaar is er een aantal nieuwe les-

methodes aangeschaft en ingevoerd. Er is daarbij 

door de collega’s heel wat werk verzet. Andere 

methodes zijn verder ingevoerd doormiddel van 

scholingen. Hiermee zorgen we ervoor dat ons on-

derwijs bij de tijd blijft.

Rekenen
Alle groepen werken met de methode Wereld in 

getallen. Onder leiding van een expert van Drie-

star-educatief is er gewerkt aan het vergroten van 

onze kennis van de rekendidactiek, en het toepassen 

daarvan in de praktijk.

 

Begrijpend lezen
In de groepen 5 t/m 8 wordt gewerkt met ‘Nieuws-

begrip’. Dit bestaat uit actuele teksten en vragen die 

de leerlingen moeten beantwoorden. In het achter-

liggende jaar is een uitgebreidere versie van deze 

methode aangeschaft, met meer digitale onder-

steuning. We proberen zo het niveau van begrijpend 

lezen omhoog te brengen. Nadat groep 8 is gestart 

met ‘Blitz’, is deze methode nu ook in gebruik geno-

men door groep 7. 

Wondering the World
Deze methode, waarin zowel biologie als techniek 

aan de orde komt, wordt nu in de groepen 5 tot en 

met 8 gebruikt. 

My name is Tom
In het achterliggende jaar werd er door heel de 

school gewerkt met de methode My name is Tom. 

In elke groep wordt nu minimaal twee keer per 

week Engelse les gegeven. In groep 8 is het boek 

van groep 7 gebruikt om aan te sluiten bij het niveau 

van de groep. Het is de bedoeling dat met ingang van 

het nieuwe jaar ook groep 8 werkt met het boek van 

groep 8. Vanaf groep 6 wordt er ook gewerkt met 

Holmwoods.

Methodes

“Hiermee zorgen 
we ervoor dat ons 
onderwijs bij de 

tijd blijft.”

11
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Het onderdeel zorg en begeleiding werd tot de zo-

mervakantie aangestuurd door twee intern begelei-

ders. Juf C. Arens ws IB’er voor de onderbouw, juf 

A. van den Doel was IB’er voor de bovenbouw.

Na de zomervakantie zijn zij opgevolgd door twee in-

terim-intern begeleiders, mevrouw H. Berkhout en 

de heer C.J. van der Beek. Zij voeren zes keer per 

jaar groepsbesprekingen met de leerkrachten over 

de resultaten van de groep en de geboden zorg. Dit 

gebeurt aan de hand van een groepsplan. In een 

groepsplan staan de doelen die met de groep gehaald 

moeten worden. Daarnaast wordt in het groepsplan 

beschreven wat een groep nodig heeft aan instruc-

ties en materiaal voor de hoofdvakken rekenen, taal 

en spelling. De groep wordt hierbij verdeeld in een 

zorg-, basis- en plusgroep, de zogenaamde drie stro-

men, blauw, wit en rood. 

Naast de groepsplannen zijn er ook individuele hulp-

plannen. Deze hulpplannen zijn voor die leerlingen, 

die extra zorg nodig hebben of extra uitgedaagd 

moeten worden. In deze plannen staan de specifieke 

doelen die gehaald moeten worden met hulp van de 

leerkracht of een onderwijsassistent. 

Naast de groepsbespreking vindt, indien nodig, een 

leerlingbespreking plaats. Daarbij worden de ouders 

van de leerling uitgenodigd. Een orthopedagoog kan, 

indien gewenst, extra ondersteuning bieden bij de 

zorgvraag. Alle betrokkenen komen bij elkaar in een 

zogenaamde geplande consultatie. Soms wordt de 

hulp van een ambulant begeleider ingeroepen. Een 

ambulant begeleider is iemand met specifieke ken-

nis op het gebied van één van de vakken of op het 

gebied van gedrag.

Binnen de VCOHW is een werkgroep actief op het 

gebied van meer- en hoogbegaafdheid. Er is een be-

leidsdocument vastgesteld. Daarin staat dat er op 

elke school een plusgroep is en dat er een zorgklas+ 

voor de midden- en bovenbouw is in Oud-Beijer-

land en Puttershoek. In deze plusklas is plaats voor 

hoogbegaafde leerlingen met een zorgvraag op soci-

aal-emotioneel gebied.

Ook in Klaaswaal is er een plusgroep gestart. Deze 

kinderen krijgen extra uitdaging op de gebieden re-

kenen en/of taal. Zij krijgen elke dinsdagmorgen of 

-middag les van meester Boer. De werkgroep voor 

meerbegaafdheid onderzoekt dit cursusjaar de mo-

gelijkheden om de meerbegaafde leerlingen van de 

groepen 1 en 2 zo optimaal mogelijk te laten ontwik-

kelen.

“Soms wordt de hulp 
van een ambulant  

begeleider ingeroepen.”

Publieksversie Jaarverslag 2017

Zorg en begeleiding

12
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Ouder aan het woord
 De Groen is een fijne school! 

Met een oudste kind die er al af is, een jongste die er nog bij 

leven en welzijn naar toe moet en nu twee kinders op school 

zie je in de jaren een positieve ontwikkeling! Steeds meer din-

gen die duidelijk worden aangepakt.

En wat zijn we rijk met het reformatorisch onderwijs plus de 

lieve juffen die zich voluit inzetten! In de toekomst misschien 

nog eens een paar meesters erbij.. dat zou ook leuk zijn!

Mooi dat ook dingen als ‘wonderlijk gemaakt’ in een veilige 

sfeer op een eerbiedige manier worden geleerd.

13
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Leerling aan het woord
Wat is er veranderd?

“Ik kan al beter lezen dan 
 in groep 2”

Linde Nieuwenhuijse (Groep 3)

14
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Het dagelijks onderwijs wordt gegeven door de leerkrachten. Zij worden 

daarbij ondersteund door onderwijsassistenten. 

De dagelijkse gang van zaken wordt aangestuurd door de teamleider, die 

hiervan verantwoording aflegt aan de locatiedirecteur. De locatiedirecteur 

stuurt de teamleider, de IB’ers en de managementassistent aan. Samen 

vormen zij het managementteam van de school. De locatiedirecteur legt 

verantwoording af aan de directeur-bestuurder.

In 2017 is meester Boer verder gegaan met zijn re-integratietraject. In de 

tweede helft van het jaar geeft hij in dit kader les aan de plusgroep. Tijdens 

de re-integratie werd hij tot de zomervakantie vervangen door juf M. Tron-

chet. In de tweede helft van het jaar werd  meester Boer vervangen door juf 

E. de Raaf.

Juf M. Snoep heeft van de zomervakantie tot aan de herfstvakantie gewerkt 

in de instroomgroep. Daarna is haar plaats ingenomen door juf M. Nobel, 

die drie dagen per week in de instroomgroep werkt. Op de vierde dag werkt 

in deze groep juf L. Kik-Boonstoppel.  Na de zomervakantie is juf N. Breu-

re- De Rooij aan het werk gegaan als onderwijsassistent voor enkele uren 

per week.

Per 1 juni 2017 heeft de schoolleider, L.A.J. Ruijgrok, ontslag genomen in 

verband met een benoeming bij Driestar-educatief. Vanaf de zomervakantie 

neemt J.C. de Waal als interim-directeur zijn taken waar. In december 2017 

kon er een intern begeleider benoemd worden in de persoon van juf E. de 

Leeuw uit Heinenoord. Zij hoop 1 april 2018 met haar taak te beginnen.

In het voorjaar van 2017 zijn er geen beoordelingsgesprekken gevoerd. In 

het schooljaar 2017/2018 zijn er functioneringsgesprekken gevoerd met alle 

collega’s. 

Personeel

15
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Leerling aan het woord
Wat vind je leuk op deze school?

“Op het plein spelen, liefst 
 politie & boefje... als het 
 onze voetbaldag niet is.”

Julian van Oort (Groep 3)
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In het afgelopen jaar zijn nieuwe ontwikkeltrajec-

ten gestart, zijn eerder in gang gezette trajecten 

voortgezet en zijn trajecten afgerond.  

De collega’s van de kleuterbouw werken onder be-

geleiding van Driestar-educatief aan een verdieping 

van het werken met het observatiesysteem KIJK! en 

aan verdere professionalisering van de spelontwik-

keling bij kleuters. 

Alle collega’s van groep 3 t/m 8 werken met de ver-

nieuwde versie van ‘De wereld in getallen’. Om de 

methode optimaal te kunnen inzetten voor de leer-

lingen ontvingen de leerkrachten van de groepen 3 

t/m 8 nascholing onder begeleiding van mevr. W. 

Veldhoen van Driestar Educatief. Dit traject is af-

gerond in 2017. Daarnaast is er een traject gestart 

rondom expliciete directe instructie, onder leiding 

van drs. A. Visser.

De leerkrachten trainen sinds het schooljaar 2015-

2016 hun Engelse vaardigheden. Er is in 2017 enkele 

keren per jaar op woensdagmiddag getraind. 

De training wordt gegeven door Driestar Educatief. 

Tussen de trainingsmiddagen door werken de leer-

krachten aan huiswerkopdrachten. Op dit moment 

maakt Engels in alle groepen deel uit van het les-

programma. Een coördinator Engels van de VCOHW 

heeft in iedere groep een lesbezoek gebracht en de 

bevindingen met de leerkracht en met het team ge-

deeld.

In oktober is er onder alle ouders een ouderenquê-

te afgenomen. Deze enquête is voorbereid door een 

werkgroepje waarin naast managementteamleden 

van school ook verschillende ouders (onder meer 

uit de locatieraad en uit de medezeggenschapsraad) 

zaten. De uitslag van de ouderenquête is gepresen-

teerd in januari 2018.

Ontwikkelingen

“De leerkrachten 
trainen sinds het 
schooljaar 2015-
2016 hun Engelse 

vaardigheden.” 
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Aan het begin van het schooljaar 2017-2018 is er 

een jaarplan opgesteld. Daarin staan de doelen en 

activiteiten voor het komende jaar vermeld. Tijdens 

de teambijeenkomsten en nascholingen wordt ge-

werkt aan de realisering van deze doelen. De team-

bijeenkomsten vinden 10 keer per jaar plaats en 

duren ongeveer 3 uur per keer.

De groepsbesprekingen maken onderdeel uit van de 

cyclus van kwaliteitszorg. Tijdens deze bespreking 

worden nieuwe doelen voor de hoofdvakgebieden 

vastgesteld. De voortgang in de groepen wordt ge-

meten met behulp van methodetoetsen. De resulta-

ten van de tussentijdse Citotoetsen worden gebruikt 

als meetmoment om te kijken of de doelen behaald 

zijn. Tijdens de volgende groepsbespreking wordt het 

oude plan geëvalueerd en een nieuw plan opgesteld. 

De uitkomsten van de groepsbesprekingen worden 

gedeeld met het managementteam.

 

In 2017 heeft de Onderwijsinspectie een kwaliteits- 

onderzoek verricht. Hieruit kwamen de sterke en 

minder sterke kanten van de school naar voren. Met 

name de Eindopbrengsten van de school staan onder 

druk. Mede aan de hand van de uitkomsten van dit 

inspectiebezoek is het jaarplan opgesteld.

 

Wanneer het gaat om externe kwaliteitszorg, draait 

de Groen van Prinstererschool mee in de kwaliteits-

clusters van FPO Rijnmond. Eén keer per vier jaar 

wordt er vanuit het kwaliteitscluster een bezoek ge-

bracht aan de school. Het laatste bezoek vanuit dit 

cluster heeft in 2013 plaatsgevonden. Het onderwerp 

‘opbrengsten van het onderwijs’ heeft toen centraal 

gestaan. Daarnaast wordt er ook binnen het samen-

werkingsverband Berséba aandacht besteed aan ex-

terne kwaliteitszorg. In januari 2017 is er een audit 

afgenomen. 

In het kader van interne kwaliteitszorg wordt er re-

gelmatig overlegd met het dagelijks bestuur en het 

collectief bestuur van de VCOHW. Het collectief be-

stuur legt tweejaarlijks een bezoek af aan de school.

“De voortgang 
in de groepen  

wordt gemeten met  
behulp van  

methodetoetsen.”

Kwaliteitszorg
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Leerling  
aan het woord
Welk vak doe je graag en waarom?

Wonderlijk gemaakt, 
omdat het een mooi 
vak is.
Waar ben je blij mee?

Met onze juf want ze 
is heel aardig en legt 
goed uit.

Thirza Snijders (Groep 7)

Groen van Prinstererschool - Klaaswaal
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“Een woord van 
hartelijke dank voor 
al deze inzet is zeker 

op zijn plaats.”

Er vinden op school heel wat activiteiten plaats.  

We maken daarbij dankbaar gebruik van onze vrij-

willigers.

We denken hierbij aan mensen die regelmatig het 

onderhoud op onze school verzorgen, maar ook aan 

handwerkmoeders, overblijfmoeders, biebmoeders, 

luizenmoeders, leesmoeders, pleinwachtmoeders 

en niet te vergeten onze allround vrijwilliger meester 

Keus! Veel ouders zijn ook steeds weer bereid om te 

rijden tijdens een excursie en om een groepje kin-

deren te begeleiden. Een woord van hartelijke dank 

voor al deze inzet is zeker op zijn plaats.

Op 21 april werden de koningsspelen gehouden. Alle 

leerlingen begonnen deze dag met een ontbijt op 

school. Hierna waren er allerlei activiteiten in en om 

de school.

Op 15 juni zijn de groepen 3 t/m 8 op schoolreis ge-

weest naar het Archeon. De groepen 1 en 2 zijn naar 

de speeltuin in Oud Beijerland geweest en daarna 

naar de kinderboerderij.

 

Op 17, 18 en 19 mei zijn de groepen 7 en 8 op school-

kamp geweest, naar het Kamphuus in Ermelo. Na de 

zomervakantie is er op een avond een film vertoond 

die tijdens het kamp gemaakt is.

Op 5 juli was er een wisseldag waarbij de kinderen in 

de nieuwe groep konden kennismaken met de nieu-

we meester of juf van het volgende cursusjaar.

In het najaar van 2017 zijn de plannen voor het ver-

nieuwde schoolplein afgerond en is er met inzet van 

heel veel ouderhulp een nieuw plein gerealiseerd. 

Veel werkzaamheden hebben plaatsgevonden in de 

kerstvakantie. Het was druk op het plein van vaders, 

leerlingen en oud-leerlingen die de helpende hand 

boden! Het resultaat mag er zijn.

Activiteiten

HOOFDSTUK 
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Ouder aan het woord
Waarom ik het belangrijk vind om 
me in te zetten voor de school?  

Omdat de school niet zonder vrijwilligers kan, ze zijn er in allerlei varianten, 

van luizenmoeder, excursiebegeleider en leesmoeder tot onderhoudsvrijwil-

ligers aan toe. Met het achterliggende idee dat ik het vooral leuk vind om te 

doen, iedere keer weer anders is, en zo mijn vaardigheden nuttig te kunnen 

gebruiken voor onze school. Ook het contact met andere vrijwilligers, perso-

neel en kinderen maakt dat dit goed bij mij past.

Wilco van Rijs

HOOFDSTUK 
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Plannen voor 2018
In 2018 zal gewerkt worden aan het volgende:

uitwerken van acties 

naar aanleiding van 

de ouderenquête
teamscholing 

expliciete directe 

instructie,  

gekoppeld aan 

groepsbezoeken

afronden van de 

training Engelse 

vaardigheden voor 

leerkrachten 

Bezinnen op 

ICT-gebruik in de 

school aan de hand 

van de Digileer- 

wijzer 
verdieping van het 

werken met het 

observatiesysteem 

KIJK!

afwegen van het  

gebruik van het  

observatiemodel  

Kijk! en van Leerlij-

nen Jonge Kind en  

tot een keuze komen

Groen van Prinstererschool - Klaaswaal

het onderwijs aan 

meer- en hoogbe-

gaafde leerlingen 

verder ontwikkelen werken aan 

professionele 

communicatie van 

leerkrachten
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Financiën

Financiële cijfers publieke gelden

 Baten  2017  Begroting 2017 2016 

Rijksbijdragen 699.761  680.941  636.262 

Overige overheids-
bijdragen en 
- subsidies  8.854  5.000  4.000 

Overige baten  4.045  - 0 10.553 

Totaal baten  712.660 685.941 650.814

 Lasten  2017  Begroting 2017 2016 

Personeelslasten  637.652 586.376 551.021 

Afschrijvingen  31.811 30.289 28.294 

Huisvestingslasten  45.417 50.328 47.003 

Overige lasten  67.692 53.032 59.756 

Totaal lasten  782.572 720.025 686.074 

Saldo baten en lasten  69.911- 34.084- 35.260-

 

 Netto resultaat  69.911- 34.084- 35.260- 

Publieksversie Jaarverslag 2017



Financiële cijfers private gelden

 Baten  2017  Begroting 2017 2016  

Ouderbijdragen  3.138 2.500  3.925 

Collecten kerken/
donaties/giften  75 - 641 

Opbrengsten acties 2.320- - 3.208 

Leerlinggebonden 
activiteiten 3.349 3.000 2.635 

Bijdragen overblijven 85 - 380 

Overige baten 2.308 2.750 3.384 

Totaal baten  14.173 9.970 6.599  

 Lasten  2017  Begroting 2017  2016  

Acties - 75 888

Representatiekosten - 250 -  

Leerlinggebonden
activiteiten 4.893  6.000   3.909 

Lasten overblijven 25  -  36     

Overige lasten 321  -  1.479     

Totaal lasten  5.239 6.325 6.312 

Saldo baten en lasten  1.396 1.925 7.861 

Netto resultaat  1.396  1.925  7.861  

Groen van Prinstererschool - Klaaswaal

Zendingsgeld
Iedere week wordt er geld opgehaald om 

onze inmiddels vier adoptiekinderen te 

kunnen onderhouden. Per kind betalen 

we € 30,- per maand. Daarnaast maak-

ten we in december € 100,- over voor 

een Gift of Love. In totaal haalden we  

€ 2370,83 op, ruimschoots voldoende om 

de kosten van de vier adoptiekinderen te 

kunnen betalen en de achterstand op de 

zendingsrekening weg te werken. Harte-

lijk  dank!
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In de verenigingslasten zijn de ‘loonkosten’ meegenomen. Bij de toelichting op de staat van baten 
en lasten zijn deze kosten niet onder de verenigingslasten maar onder loonkosten gerubriceerd.
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Leerling aan het woord
Ik werk graag achter de computer, 
want dan kan je lekker rekenen. 

Quinten (Groep 1b)
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Locatieraad aan het woord
Voor meer dan de helft van de locatieraad 
was het werk, wat ter hand genomen moest 
worden, “onbekend”. Daarbij kwam, dat de 
school wat de score betrof, tegen de min 
aanzat. U weet ongetwijfeld dat de locatie-
raad de identiteit van de school bewaakt. 

Klassenbezoek, ouderenbezoek, wanneer het eerste kind naar school komt, of als door verhuizing 

kinderen naar de school komen. Sollicitatiegesprekken bijwonen is ook onze taak. Maar het is 

breder. Identiteit is vorm geven, door contacten te leggen met personeel en directie en ouders. 

Luisteren naar elkaar, naast elkaar staan en met elkaar dragen. Er zijn wanneer nodig is, en 

een “schouderklopje” geven, om zo elkaar te stimuleren. Identiteit, handen en voeten geven. Dat 

is niet alleen luisteren of in het Bijbelverhaal een juiste strekking zit, maar het is breder. Het is 

elkanders lasten dragen om zo te vervullen, de wet van Christus.

Dhr. A. Verbaas
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