
 
Wat is de plaats van het bestuur binnen de school – wat doet het bestuur  
 

De schoolvereniging – de Vereniging tot het Verstrekken van Onderwijs op Gereformeerde 

Grondslag (VVOGG) -  heeft één school in haar beheer, de Petrus Datheenschool. Het bestuur van 

de schoolvereniging richt haar aandacht op het bewaken van de identiteit, de continuïteit en de 

kwaliteit.  

 

Identiteit: Hierin komt tot uitdrukking dat het onderwijs dat wordt gegeven, past binnen het 

kader van de Reformatorische grondslag. Die grondslag doortrekt het ‘zijn’, de 

levensbeschouwing en daarmee alles wat tot uitdrukking komt in denken, spreken en handelen.  

 
Continuïteit: het bestuur draagt zorg voor een goed financieel beheer en stelt in het kader 
hiervan jaarlijks een begroting op. Het bestuur blijft hierbij streven om het resultaat op of rond 
de nullijn uit te laten komen. Dit tracht het bestuur onder meer te bereiken door het aantal fte 
(fulltime equivalent – eenheid waarmee de personeelssterkte wordt uitgedrukt) in 
overeenstemming te doen laten zijn met het aantal leerlingen. Het spanningsveld hierin is dat 
het lastig blijft om met combigroepen te werken. 

 Eveneens heeft in dit kader de toestroom van nieuwe leerlingen de continue aandacht van het 

bestuur. 

 

 Kwaliteit: het bestuur draagt er zorg voor dat kwalitatief goed onderwijs wordt gegeven en dat 

voortdurend vanuit de identiteit een duidelijk en weloverwogen standpunt wordt ingenomen 

ten aanzien van maatschappelijke ontwikkelingen. 
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Per 31 december 2020 heeft de schoolvereniging 50 leden en geen donateurs. Jaarlijks wordt een 

ledenvergadering belegd, waarin verantwoording aan de leden wordt afgelegd. De samenstelling 

van het bestuur, per 31-12-2020, is als volgt: 

 

Uitvoerend bestuur: 

P. Boswijk, Secretaris 

Drs. E. Mulder RA, 1e Penningmeester 

J.W. van der Wiel RMT, Bouwkundige 

 

Toezichthoudend bestuur: 

G. van Breugel (tot 25-01-2021) 

L.M. van den Hil, Voorzitter  

D.T. van Noord, 2e Penningmeester  

C.C. van Pelt 

 
Het managementteam (bestaande uit de directeur en intern begeleiders) maakt zich er sterk 
voor alle bovengenoemde doelgroepen (zie de organisatiestructuur) uitgebreid te informeren via het 
internet (website), e-mail, bijeenkomsten dan wel per post (onder andere de periodieke nieuwsbrief).  

 

De directeur is de eerstverantwoordelijke voor het ontwikkelen en bewaken van de identiteit (onder 

verantwoordelijkheid van het bestuur) en de pedagogisch-didactische en onderwijskundige kwaliteit 

en financiën. Hij is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding op school op het gebied van 

organisatie en personeel. De directeur is het eerste aanspreekpunt voor leerkrachten, ouders en 

leerlingen.  

 

 

 

Verschillende commissies 
 
Binnen het bestuur zijn diverse commissies werkzaam: 
 

- De vertegenwoordiging van de kerkenraden, die tevens de grondslagcommissie vormen, 
hebben zitting in het toezichthoudend bestuur. 

- t.a.v. selectie en werving, de zogenaamde sollicitatiecommissie, bestaande uit een 
bestuurslid, de grondslagcommissieleden en het managementteam. 

- De onderhoudscommissie, bestaande uit een bestuurslid (de bouwkundige), houdt 
nauwlettend de staat van het gebouw in de gaten en voert werkzaamheden uit aan de hand 
van een meerjarenbegroting – e.e.a. in overleg met de directeur. 

- De vervoerscommissie – ondergebracht in de Stichting Leerlingenvervoer Petrus 
Datheenschool - stelt zich ten doel Reformatorisch basisonderwijs in de regio Rotterdam te 
ondersteunen door het faciliteren van leerlingenvervoer naar de Petrus Datheenschool te 
Rotterdam. In het bestuur van deze stichting participeert één bestuurslid van de VVOGG.  

- De oudercommissie verleent ondersteunende diensten bij onder meer de financiële 
afwikkeling van de tussenschoolse opvang en buitenschoolse activiteiten. Daarnaast 
organiseert deze commissie financiële acties ten behoeve van de school en andere goede 
doelen hetgeen het bestuur ten zeerste waardeert.  
De leden van deze commissie worden door en uit de ouders gekozen. Met een zekere 
regelmaat is een bestuurslid van de VVOGG en de directie op een vergadering van deze 
commissie aanwezig. 
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Verdere werkzaamheden van het bestuur – in hoofdlijnen 

 
Zoals uit bovenstaande organisatiestructuur blijkt, bestaat het bestuur uit een uitvoerend en uit een 
toezichthoudend bestuur. Bestuursvergaderingen worden omwille van de efficiëntie gezamenlijk 
gehouden, maar de leden van uitvoerend en toezichthoudend bestuur vervullen onafhankelijk van 
elkaar hun rol. De scheiding is vastgelegd in de statuten en het huishoudelijk reglement van de 
vereniging.  
De vergaderingen vinden in principe gezamenlijk plaats volgens een vergaderplanning die aan het 
begin van het seizoen wordt opgesteld. Gezien het feit dat tegelijk wordt vergaderd, is voortdurende 
alertheid op het onderscheid geboden.   
 

- en verder - 

 
- Meerdere keren per jaar vergadert een afvaardiging van het bestuur met de 

medezeggenschapsraad om elkaar over en weer te adviseren. 
 

- Om het draagvlak binnen de achterban van de vereniging te vergroten is de mening van 
ouders relevant. Driejaarlijks wordt daartoe een ouderenquête afgenomen. 
 

- Indien uit de ouderenquête blijkt dat hier behoefte aan is: het beleggen van een 
bijeenkomst met ouders om te inventariseren wat de behoeften en wensen zijn, zodat het 
bestuur daar eventueel rekening mee kan houden.  
 

- Een keer per schooljaar krijgen de leerkrachten tijdens de lessen bezoek van een tweetal 
bestuursleden die dan enkele lessen bijwonen en een evaluatiegesprek met de 
leerkracht hebben. In principe maakt een lid van het toezichthoudend bestuur daarvan deel 
uit. 
 

- Bijna alle officiële bijeenkomsten zoals bijvoorbeeld de kerstbijeenkomst en de 
bijeenkomst ter gelegenheid van de opening en sluiting schooljaar, worden door een lid 
van het toezichthoudend bestuur gesloten.  
 

- Het opstellen van de begroting door het uitvoerend bestuur. Vervolgens is het aan het 
toezichthoudend bestuur deze begroting formeel vast te stellen.  
 

- Het opstellen van de jaarrekening die vervolgens door de leden van de VVOGG op de 
jaarlijkse Algemene Vergadering formeel wordt vastgesteld. 
 

- Met het schoolbestuur van de School met de Bijbel te Nieuw-Beijerland is jaarlijks een 
overlegmoment, in verband met het feit dat we met deze school een 
samenwerkingsverband zijn aangegaan. 
 


