Jaarverslag 2017 Schooladviesraad van de KWS Ouderkerk aan den IJssel
Hierbij treft u het jaarverslag van het jaar 2017 van de Schooladviesraad van de Koningin
Wilhelminaschool te Ouderkerk aan den IJssel.
Vergaderingen
We kwamen als Schooladviesraad vier maal bijeen, te weten op 1 februari, 15 mei, 18
september en 14 november. De directeur, dhr. Van Toor, was steeds aanwezig bij deze
vergaderingen. Er was er ook een afgevaardigde van de SAR aanwezig tijdens de
afscheidsavond van leerlingen van groep 8.
Voorzitterschap en secretariaat
De SAR functioneerde onder leiding van een vaste voorzitter, dhr. Holdermans, en een vaste
secretaris, dhr. Speksnijder.
Agendapunten
De bespreekpunten in het jaar 2017 waren:
 De bespreking van een aantal artikelen uit het Identiteitsdocument van de KWS.
 De contacten tussen school en de plaatselijke kerken, waarbij we in de vergadering
van 15 mei een afvaardiging van de Hersteld Hervormde gemeente hebben ontvangen.
Tijdens deze ontmoeting spraken we onder andere over:
o Het aannamebeleid van nieuwe leerkrachten en het aspect identiteit tijdens de
functioneringsgesprekken met huidige leerkrachten.
o Stimuleren van ouders in Ouderkerk om hun kinderen naar de KWS te sturen.
o Bid- en dankdagpreken afstemmen op het thema op school.
 We hebben (nu de bid- en dankdag van de Hersteld Hervormde gemeente weer op de
landelijke bid- en dankdag valt) het advies gegeven om de school tijdens deze dagen te
sluiten, zoals dit voorheen ook het geval was.
 Het nadenken over de invulling van een stukje in de Nieuwsbrief van de KWS.
 De schoolreisbestemmingen voor dit schooljaar.
 Het stimuleren van ouders tot een lidmaatschap van de PCPO.
 We hebben een door de directeur aangedragen ‘identiteitscasus’ besproken.
 We zijn in gesprek gegaan met een tweetal leerkrachten aan de hand van enkele
vragen die we hebben opgesteld bij enkele artikelen van het identiteitsdocument.
Bezetting en mutaties in de SAR
In de vergadering van 18 september hebben we afscheid genomen van het SAR-lid Jörg
Schorning. Er is in zijn plaats vooralsnog geen nieuw SAR-lid gevonden en we hebben
besloten voorlopig even in de huidige bezetting verder te gaan.
Tenslotte
We mogen terugzien op een goede periode als SAR. Er werd vergaderd met respect voor
elkaars mening en in goede harmonie met de directeur, hetgeen vervuld met dankbaarheid.
Bovenal past het ons de Heere te danken, Die ons de kracht en de wijsheid gaf dit werk te
kunnen verrichten.
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