Verslag van de oudervergadering De Wegwijzer op 30 mei 2017
1. Opening (dhr. S. van Westreenen)
De voorzitter laat psalm 147 : 1 en 5 zingen, gaat voor in gebed en leest Romeinen 8 : 18-31.
Vanavond is de laatste keer dat de voorzitter deze bijeenkomst opent. Dit jaar loopt zijn termijn af
en hij is niet herkiesbaar. In enkele woorden memoreert hij zijn loopbaan in de bestuurscommissie.
Dankbaarheid aan God voor de gegeven krachten en aan de ouders voor het in hem gestelde
vertrouwen. Het onderwerp van deze avond is: Het gebed op school en in ons gezin. Als het gaat om
ons gebed: het is een opdracht van God Zelf. We moeten bidden zonder ophouden, maar vergt ook
discipline. Is ons gebed evenwichtig: vragen; lofprijzing; boetedoening. Hebben we ook een
eerbiedige houding ten opzichte van God: Hij is wel je Vriend, maar niet je vriendje. Een praktische
handreiking: Kort in het openbaar; lang in het verborgene. God hoort ons. Hij hoort zelfs de jonge
raven (als onreine dieren). De voorzitter sluit af met een gedicht van G. Gazelle.
2. Benoeming stembureau (dhr. S. van Westreenen)
De volgende personen worden gevraagd in het stembureau plaats te nemen: Mw. Willemsen en dhr.
Schouten.
3. Toelichting op de financiën van de publieke middelen (dhr. M.J. van der Mark)
Geen opmerkingen en/of vragen.
4. Toelichting op de financiën van de private middelen (dhr. M.J. van der Mark)
Geen opmerkingen en/of vragen.
5. Verslag ouderavond 2016 (dhr. S. van Westreenen)
Geen opmerkingen en/of vragen.
6. Jaarverslag 2016 (dhr. S. van Westreenen)
Geen opmerkingen en/of vragen.
7. Gelegenheid tot vragen stellen (dhr. S. van Westreenen)
Vraag:
Er is een schriftelijke vraag binnengekomen over het verdwijnen van de schoolkrant.
Antwoord:
Dhr. Soeters beantwoordt de vraag door uit te leggen dat we ons hebben gebogen over de kosten
(geld en tijd) van de schoolkrant. Daarnaast gaan we steeds meer over om digitaal de ouders te
informeren (website en nieuwsbrief). Tenslotte is afgesproken dat wij komend schooljaar dit punt
nog verder zullen bespreken om te kijken of er nog een alternatief is.
8. Afscheid dhr. Van Westreenen
Dhr. V.d. Hatert spreekt de scheidende voorzitter toe en bedankt hem voor het vele werk dat hij
voor onze school heeft gedaan. Woorden als “betrokken, doelgericht, verbinder, hoofdzaken,
transparant” worden genoemd als kenmerken van de voorzitter. “De school gaat je aan het hart.”
9. Pauze
10. Lezing door dhr. W. Visser
Korte samenvatting:
- Als het gezin bloeit, bloeit de kerk ook en dan de samenleving, het vaderland ook.
- De geest der genade en der gebeden horen onlosmakelijk bij elkaar. Ze behoren bij een biddend,
Godzalig leven.
- Gaan wij hardop voor in onze gezinnen? Het is zo belangrijk en waardevol.

- Zorg dat ons gebed: aanhoudend, pleitend (en onwaardig) en eenvoudig is.
- Bestaat ons gebed uit een evenwichtig Godsbeeld? God als tiran of als lievige God?
- Bidden wij met verwachting?
- Laat ons gebed verweven zijn met het gelezen gedeelte uit de Bijbel.
- Vraag de kinderen waarvoor er gebeden moet worden.
- Laat ook de kinderen zelf hardop bidden aan tafel.
- Leer ze al vroeg: “Niet mijn wil, maar Uw wil geschiede.”
Met als laatste vraag: Ziet God bij u (ons) een biddend leven?
11. Beantwoording vragen n.a.v. de lezing. (dhr. W. Visser)
Na de lezing zijn de ouders en leerkrachten in kleine groepjes met elkaar in gesprek gegaan n.a.v.
een aantal stellingen. Bij de plenaire terugkoppeling werden enkele opmerkingen/vragen
gemaakt/gesteld:
1). Moeten we een kind (leerling) laten bidden i.p.v. de leerkracht? Dhr. Visser reageerde door te
zeggen dat we hiermee erg voorzichtig moeten zijn: Denk aan de eerbied. We kunnen we de dag
evalueren met de kinderen en bepaalde zaken door de leerkracht laten meenemen in het gebed.
Wel kunnen de kinderen bij het begin van de maaltijd een formuliergebed opzeggen.
2). Hoe handel je als er in het gezin grote verschillende (in ontwikkeling) zijn: de een kan wel
bidden maar de ander niet? Kijk goed naar elk afzonderlijke kind. Leer hen elkaar ook daarin te
respecteren en rekening te houden met elkaar.
12. Uitslag bestuursverkiezing (dhr. S. van Westreenen)
Bestuurscommissieverkiezing: Voor de vacature van dhr. Van Westreenen: Er zijn 35 stemmen
uitgebracht. Dhr. V.d. Akker kreeg 22 stemmen en dhr. Van Ballegoijen 11. Er werden 2 blanco
stemmen uitgebracht.
Voor de vacature van dhr. Van Schaik: Er zijn 35 stemmen uitgebracht. Dhr. Keuken kreeg 13
stemmen en dhr. Van Schaik 22.
MR: Totaal: 35 stemmen. Mw. Donken kreeg 4 stemmen en Mw. Waverijn kreeg 31 stemmen.
12. Sluiting (dhr. W. Visser)
Dhr. Visser besluit de avond met het zingen van psalm 123 : 1 en gebed.

Mede namens de secretaris dhr. M.J. Gravenland,
L. Soeters

