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1. Inleiding
Dit is het jaarverslag van 2020 van de Reformatorische Oudervereniging. Het is de
negende keer dat we verslag doen naar u als lid over het afgelopen jaar. Het is een
jaargeweest waarin weer veel dingen zijn gebeurd, nieuwe stappen zijn gezet en we
onze vereniging verder hebben ontwikkeld.

2. Algemene ledenvergadering
Op 7 oktober 2020 hebben we de Algemene ledenvergadering gehouden waarvan
we uhierbij verslag doen.

Verslag van de 8e Algemene ledenvergadering van de ROV die gehouden is op 8
oktober 2020.
Aanwezigen: 4 leden waren ter vergadering aanwezig
1. Opening
In verband met de geldende coronamaatregelen wordt deze ALV digitaal
gehouden. De voorzitter opende deze vergadering met een welkom aan allen.
Het is een bijzondere tijd waarin we leven. Wij belijden dat God alles in Zijn
hand houdt, maar dit is als het goed is wel een geloofszaak. Na deze woorden
leest hij Openbaring 1: 4-10.
2. Mededelingen
Er zijn voor deze vergadering geen ingekomen stukken en ook geen mededelingen
vooraf.
3. Jaarverslag 2019
Het Jaarverslag 2019 wordt doorgenomen met hier en daar een toelichting van de
voorzitter of beleidsmedewerker.
Er zijn geen vragen of opmerkingen die om een actie of vervolg vragen.
4. Financieel verslag
Het Financiële verslag werd besproken.
De belangrijkste inkomstenbron voor de ROV is de contributie. Dit hangt dus nauw
samen met het ledenaantal.
We zien een groei in vermogen. Het is in het kader van verdere professionalisering wel
van belangdat deze inkomstenstroom blijft groeien d.m.v. ledengroei. Het afgelopen
jaar is het ledenaantal gelukkig behoorlijk gegroeid.
Giften en donaties van particulieren, kerken en de scholen zijn ook van belang. Deze
giften en donaties van kerken en particulieren blijven tot nu toe achter ten opzichte
van de begroting en voorgaande jaren (ruim € 2.000,-).Door alle onzekerheden blijft
dit voor de toekomst een aandachtspunt. Verder ontvangen we enkele
projectbedragen (gekoppeld aan een dienst of product) via Ouders & Onderwijs en zijn
er inkomsten via onze producten en diensten (training, workshops enz.)
Hierdoor kunnen we onze beleidsmedewerker een salaris uitbetalen en gebruiken we
het voor PR, folders, uitdeelmateriaal.
De salarisadministratie en financiële administratie zijn uitbesteed.
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De penningmeester wordt gedechargeerd en bedankt voor het verslag.
5. Vanuit het bestuur
Op dit moment zijn er geen bestuurswijzigingen
6. Rondvraag
Rein van Vugt vraagt hoe we de belangstelling voor de ALV beter op de kaart kunnen
krijgen.
Het plan was om de ALV in dit jaar 2020 tijdens het congres te laten plaatsvinden.
Helaas is het congres geannuleerd i.v.m. Covid-19. Tijdens het congres zijn er
doorgaans tussen de 100 en 200 leden aanwezig waardoor er een stuk betrokkenheid
op het reilen en zeilen van de ROV gemerkt wordt.
7. Sluiting
Dhr. J.W. (Johan) van Arnhem sluit deze vergadering af met gebed.

3. Lockdown en schoolsluiting
Helaas gingen de scholen eind maart 2020 vanwege de lockdown dicht. Hierdoor konden
we als ROV niet (meer) fysiek bij de scholen binnen komen om trainingen of
bijeenkomsten te houden. Ook na de schoolsluiting beperkten scholen het bezoek van
externen.
Dit heeft ertoe geleid dat we naar andere manieren en wegen hebben gezocht. Zo hebben
we digitaal een training gegeven aan drie schoolleiders, telefoongesprekken met ouders
gevoerd, veel overleg via Teams met de andere organisaties gevoerd enz.

4. Flyer en tips voor ouders
Onderstaande flyer en tips zijn ontworpen door de ROV om ouders te ondersteunen in het
thuis les geven aan hun kinderen.
Het delen van praktische tips tussen ouders kwam hierdoor op veel plaatsen op gang.
Tevens dienden deze tips als aanzet voor een groep moeders om allerlei spellen voor
binnen en buiten te bedenken.
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Verder kregen ouders via onze website diverse links die ook erg praktisch waren.
5. Ouders & Onderwijs
Ouders & Onderwijs is de landelijke ouderorganisatie, door de overheid ingesteld en
gesubsidieerd, die een platform biedt om alle initiatieven van ouders te inventariseren en
te bundelen. Zij verzamelt uit deze contacten haar ‘input’ om een bijdrage te leveren aan
politieke discussies. Regelmatig overlegt de ROV daarom met Ouders & Onderwijs. De
ROV wil door te participeren het eigen geluid namens u en ten behoeve van u laten
horen. In het afgelopen jaar hebben we veelvuldig in goede harmonie met de directeur
en medewerkers van Ouders & Onderwijs gesproken. Wij worden regelmatig door hen
bevraagd op een aantal belangrijke punten. Dit resulteert vaak in een gezamenlijke
reactie op initiatiefvoorstellen, wetswijzigingen e.d. Tevens kunnen we als ROV zaken
die wij belangrijk vinden aanreiken zodat dit via Ouders & Onderwijs onder de aandacht
gebracht kan worden bij het ministerie. Zij stimuleren ouderbetrokkenheid en
ondersteunen ons wanneer we bijvoorbeeld een ouderavond geven.
Ouders & Onderwijs heeft een Raad van Advies die richting mag geven aan het beleid en
de toekomst van Ouders & Onderwijs. Gerdien Lassche maakt ook deel uit van deze
Adviesraad.
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6. Donateurschap scholen
Direct na de zomervakantie zijn alle scholen door de ROV benaderd met de vraagof de
school jaarlijks een donatie aan de ROV wil schenken, zodat de ROV behalve de
contributie van de ouders ook via de scholen wat financiële middelen ter beschikking
heeft om de belangen van het Christelijk/Reformatorisch onderwijs onder de aandacht te
brengen. Hier hebben inmiddels bijna 30 scholen positief op gereageerd. Het gaat om
een jaarlijkse donatie van €200,- per school.

7. Training “Ouders en school samen”
De ROV heeft een training opgezet voor (G)MR – leden en ouderraden. In deze training
richten we ons met name op een juiste ouderbetrokkenheid van beide kanten. Een open
en goede communicatie is hierbij heel belangrijk en daar kan de MR of Ouderraad een
grote rol bij spelen. Wij maken deze training voor elke school ‘op maat’ omdat er
verschillen tussen scholen zijn in de behoeften en het functioneren van een MR of
ouderraad. Deze training is in samenwerking met Ouders & Onderwijs tot stand
gekomen.
Er is ook een training voor directeuren/schoolleiders. Deze training hebben we in het
najaar van 2020 aan 3 schoolleiders via Teams gegeven. Ondanks dat het digitaal
plaatsvond hebben we veel feedback gekregen en gegeven en was de training
geslaagd.

8. Politiek contact
De ROV laat in Den Haag bij het ministerie van OCW en bij de politiek zoveel mogelijk
haar geluid horen. Dit afgelopen jaar is dat veelal digitaal gebeurd. De Corona- en
Onderwijsdebatten werden nauwgezet gevolgd en vooraf van input voorzien via ouders &
Onderwijs of zelfstandig als ROV.
Minister Slob heeft in het voorjaar via Teams alle ouderorganisaties toegesproken. In
reactie hierop hebben we een brief gestuurd naar OCW en de vaste Kamercommissie.
In juni hebben we als VOO, Ouders van Waarde en de ROV een gezamenlijke brief naar
de vast Kamercommissie van Onderwijs gestuurd die u hieronder kunt inzien.
De ROV spreekt met de Tweede Kamerleden die in de commissie onderwijs zitten. Het
contact met de christelijke partijen (SGP, CU en CDA) zijn het meest intensief. Er wordt
met de SGP ook over de belangen van ouders in het algemeen gesproken. De SGP roept
bij monde van Kamerlid Roelof Bisschop de ouders regelmatig op om lid te worden van de
ROV omdat meer leden meer zeggenschap geeft!
9. Artikelen ROV
In dit afgelopen jaar zijn er verschillende artikelen van de ROV gepubliceerd in onder
andere het RD, de GezinsGids, Om Sions Wil, DRS en De Saambinder. Deze artikelen
gingen over thema’s als: ouderbetrokkenheid, artikel 23 en kansenongelijkheid.

10. Gastles PABO
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Op 3 en 11 november 2020 hebben we een gastles gegeven voor PABO-4 studenten
(voltijds opleiding en duaal opleiding) van de Hogeschool de Driestar. Een mooie ervaring
voor ons om met de aankomende leerkrachten na te denken over ouders,
ouderbetrokkenheid en de communicatie daaromheen. Het is heel erg goed en op dit
moment nog redelijk uniek dat er op de PABO aandacht besteed wordt aan het omgaan
met de ouders, in hoeverre betrekken we ouders bij ons onderwijs enz.

11. Beurzen e.d.
Helaas zijn er in 2020 geen evenementen zoals de Naar Buiten beurs of Familiedagen
geweest waar we met een stand konden staan om onze bekendheid te vergroten en
nieuwe leden te werven. We zijn wel aanwezig geweest op de schoolleidersmorgen
waarbij het ging over “De school na(ar) de crisis”. Niet wetend dat er opnieuw een periode
van schoolsluiting en lockdown zat aan te komen.

12. Nieuwe leden!
Om namens de reformatorische ouders te kunnen spreken bij de overheid en op andere
plaatsen is een grote achterban noodzakelijk. Dat geeft gewicht aan onze stem in de
overleggen. Daarnaast is het zo dat de ROV geen structurele subsidie van de overheid
krijgt. Daarom is het van groot belang dat we leden hebben die onze vereniging dragen.
Hiervoor proberen we nieuwe leden te werven via advertenties, via de scholen, artikelen,
tijdens beurzen en bezoeken aan de scholen. Voor wat betreft de laatste twee stond het
wiel in 2020 helaas stil.
Per 31 december 2020 heeft de ROV 2130 leden. In het achterliggende jaar is de ROV
met 33 leden gegroeid. Dit is helaas een stuk minder dan het vorige jaar. Dit heeft mede
te maken met het feit dat we in 2020 niet de mensen persoonlijk konden aanspreken op
de scholen en tijdens beurzen e.d. Helaas zijn er ook leden die bedanken. In totaal waren
dit er in het afgelopen jaar 15.

13. Privacyverklaring ROV
De ROV (Reformatorische Ouder Vereniging) hecht veel waarde aan de bescherming van
uw persoonsgegevens. Wij hebben hiervoor een privacyverklaring opgesteld waarin we
heldere en transparante informatie willen geven over hoe wij omgaan met
persoonsgegevens.

14. Vragen
In dit afgelopen jaar hebben we weer een aantal vragen van ouders gekregen en kunnen
beantwoorden. De onderwerpen waar deze vragen over gaan, variëren van algemene
vragen tot specifieke en persoonlijke vragen. Bijvoorbeeld vragen over het
leerlingenvervoer, het invoeren van het continurooster waardoor de vrije
woensdagmiddag vervalt, juridische vragen over het verplicht stellen van een
handtekening e.d. Ook corona gerelateerde vragen kwamen in het afgelopen jaar binnen
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over bijvoorbeeld het wel of niet verstrekken van voldoende devices door de school.

15. Tot Slot
In de vorige eeuw hebben de generaties voor ons onder Gods zegen mogen werken aan
het opzetten van onderwijs op Reformatorische grondslag. In deze lijn wil de ROV met
Gods hulp verder gaan en met ouders samenwerken aan het behoud van dit onderwijs.
Naast uw financiële ondersteuning als lid is ook uw steun in het gebed nodig.
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