
Jaarverslag 2018 van de Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs ‘Het Mosterdzaadje’ 
te Hoogblokland  

 

In 2018 kwamen we als bestuur 8 keer bij elkaar. Ter voorbereiding van deze vergaderingen kwam het DB 
(dagelijks bestuur) met de directeur een week voor de bestuursvergaderingen bijeen. Tussen de 

vergaderingen door is er via e-mail en telefoon contact over de lopende bestuurszaken. 

 

Bestuur 

 
De taakverdeling is als volgt: 

- Leo van Rees, voorzitter      lid dagelijks bestuur 
- Nienke Streefkerk, secretaris      lid dagelijks bestuur 

- Erik v.d. Berg, penningmeester/verzekeringen    lid dagelijks bestuur 

- Nelleke Korevaar-den Dikken, personeelszaken en contactpersoon bazar 
- Jonathan de Blaauw, coördinator Driegang-Passend Onderwijs, algemeen adjunct 

- Anton Pellikaan, coördinator onderhoud 
 

Het bestuur is in 2018 wederom op zoek geweest naar nieuwe bestuursleden, op de ALV van 2019 zullen 3 

bestuursleden terug treden en er was reeds 1 vacature. Afspraak gemaakt dit jaar als uitzondering ons 
bestuur uit 6 personen te laten bestaan, met de aantekening aankomend nog pro actiever op zoek te gaan 

naar nieuwe bestuursleden, waarvan akte wordt genomen in de notulen van onze vergaderingen. 
 

Medezeggenschapsraad (M.R.) 

 

Ook in 2018 heeft het jaarlijks overleg plaatsgevonden met de M.R. Besproken werd de samenwerking 

tussen het bestuur en de M.R., alsmede de lopende zaken van belang voor de M.R. Bij belangrijke 
beslissingen zoals de aanstelling van een nieuwe directeur en mogelijkheden tot aanpassen van het 

vormgeven van de tussenschoolse opvang is de MR incl. oudergeleding extra keren geconsulteerd. 
 

Personeelsformatie 

 
Dit jaar hebben we afscheid genomen van twee zeer ervaren leden in ons onderwijsteam. Jan Voortman als 

directeur en Henny Glerum – Geluk als leerkracht. Wij zijn dankbaar dat we beiden vacatures hebben 
kunnen vervullen. Zoals bij iedereen bekend is goed personeel een luxe in huidig onderwijsland en dit is ook 

aan ons niet voorbij gegaan. Voor het opvullen van een tijdelijke vacature hebben we na een korte 

procedure die niet heeft geleid tot een passende kandidaat gebruik gemaakt van het aanbod vanuit het team 
om tijdelijk een aantal van onze eigen leerkrachten extra in te zetten:  

 
Groep 1 en 2 
Nelleke de Jong - Slob 
Anja den Braven – van Toor 

 

Groep 3 en 4 
2017/2018 

Henny Glerum – Geluk 
Cora Mollema - van Aalst 

 

2018/2019 
Cora Mollema – van Aalst 

Tineke Folkers / Anja den Braven – van Toor 
 

Groep 5 en 6 
Rianne Bos - Bor 

Marjolijne van Vliet - Putters 

 
Groep 7 en 8 
Suzanne Stuij - van Dam 
Mariska Huiting (Tineke Folkers vervanging zwanger- en ouderschapsverlof) 

 

Interne leerlingenzorg: Nelleke Walters – den Toom 
 
Administratie en RT: Wendy van Tuijl – van Gasteren 



 
Directie, RT en ICT:  

2017/2018 
Jan Voortman  

Directie: 
2018/2019 
Tineke Folkers 

 

Nieuwe directeur 

 
In het voorjaar van 2018 heeft Jan Voortman zijn taak als directeur van CBS De Wegwijzer neergelegd. Het 
bestuur is verheugd te melden dat we in de persoon van Tineke Folkers een nieuwe directeur hebben 
gevonden. Tineke vervult vanaf 01-04-2018 de functie van directeur in combinatie met lesgevende taken. 
 
 

Multi Functioneel Centrum (MFC) Hoogblokland 

 

In 2018 stond het onderwerp Multifunctioneel centrum Hoogblokland (MFC) opnieuw met regelmaat op de 

agenda. De bouw vorderde met rasse schreden in dit jaar. Voor mei 2019 staat de verhuizing gepland. Als 
alles voorspoedig mag blijven verlopen vindt deze vergadering plaats in ons splinternieuwe gebouw. 

 
 

Prognose leerlingaantal 

 
Elk jaar heeft het leerlingaantal onze aandacht. Dit jaar hebben we ruimschoots voldaan aan de gestelde 

ondergrens, ook voor de komende jaren zal hier de aandacht op liggen, om op deze manier zolang als 
mogelijk en wenselijk aan de voorwaarden voor een “eenpitter” te kunnen voldoen. De gemeentefusie heeft 

geleid tot een gunstig resultaat hierin, de ondergrens is verlaagd en het leerlingaantal zal de komende jaren 

naar verwachting dus geen noodgedwongen veranderingen hoeven te forceren.  
 

Samenwerking binnen Giessenlanden 

 
De samenwerking met de vier scholen binnen de gemeente is ook in 2018 voortgezet, zo is er contact 
tussen de besturen over kwaliteitsverbetering en actuele thema’s binnen onderwijsland. Hierbij evalueren we 
gezamenlijk hoe er vorm aan het bestuur wordt gegeven. Er is actief nagedacht over hoe intensiever samen 
te werken met elkaar, dit gebeurt reeds door gebruik te maken van elkaars expertise en ervaringen en we 
zullen ook naar de toekomst toe ons verkennend naar elkaar blijven opstellen.  
 
Binnen het samenwerkingsverband van Noordeloos, Hoornaar, Giessenburg en Hoogblokland blijven we 
met elkaar in gesprek over vormen van samenwerking voor nu en naar de toekomst toe.  
 

Verscherpt privacyregelement 

 
In 2018 is de AVG van kracht geworden, dit maakt dat we ons als school nog scherper aan afspraken 
hierover houden. Zo worden ouders expliciet bevraagd over hoe zij willen dat er omgegaan wordt met 
bijvoorbeeld beeldmateriaal van hun kinderen en mogen we binnenkort gebruik maken van een beveiligd 
communicatiesysteem tussen docenten en ouders. 
 

Bazar/ Fancy Fair/ Grote verloting 

 
In 2018 hebben we als twee scholen een prachtig evenement georganiseerd, waarbij een mooi bedrag ten 

behoeve van het nieuwe schoolplein is opgehaald.  
 

Code Goed Bestuur Primair Onderwijs 

 
Als lid van de PO-Raad is het bestuur van het Mosterdzaadje gehouden te handelen naar deze code.  

 
Ook in 2018 heeft het bestuur weer meerdere stappen gezet om tot verdere professionalisering van het 

bestuur te komen. De planning en control cyclus is geëvalueerd en aangevuld. Voor waar wij niet over de 

kennis hebben beschikt hebben wij expertise bij de daartoe bevoegde instanties ingewonnen en op deze 

wijze onze professionaliteit vergroot. 

 



Tot slot 

 

Ook nu nog hebben wij onze bijzondere positie als ‘eenpitter’ weten te behouden in scholenland. Wij moeten 
als kleine zelfstandige school met een vrijwillig bestuur, aan net zoveel voorwaarden voldoen als grote 

scholen met een professioneel bestuur. Toch dragen bestuursleden van het Mosterdzaadje al decennia lang 

hierin hun steentje bij. Wij kunnen trots zijn op onze kleine school met haar loyale team, op de aankomende 
verhuizing naar een prachtig nieuw pand en het extra werk wat iedereen zeker dit jaar heeft geïnvesteerd. 

 
Namens het bestuur van Het Mosterdzaadje 

 

Nienke Streefkerk 
Secretaris  
 
 
 


