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Basisschool “Het Fundament” maakt onderdeel uit van VPCO (Vereniging voor protestants christelijk
onderwijs in het Land van Heusden en Altena) “De Stroming”. Binnen deze vereniging is er een
algemeen bestuur (AB) welke zorg draagt voor een groot aantal belangrijke zaken zoals
personeelsbeleid, kwaliteit van het onderwijs en andere management gerelateerde zaken. Naast het
AB zijn er binnen de vereniging een aantal scholen met een lokaal bestuur (LB).
Basisschool “Het Fundament” is nog één van de scholen met een eigen LB. In het afgelopen jaar
hebben we met elkaar nagedacht over de nut en noodzaak van het in stand houden van het LB. We
zien de afgelopen jaren een steeds verdergaande professionalisering binnen de vereniging en dat de
taken van het LB steeds verder worden “uitgekleed”. Binnen “De Stroming” zijn er diverse scholen
die prima functioneren zonder een LB. We zijn met elkaar tot de conclusie gekomen dat we nog
steeds een toegevoegde waarde zien in een LB. Voornamelijk als het gaat om een aantal praktische
zaken. Wel is besloten om de vergaderfrequentie van het LB te verlagen.
In het afgelopen jaar heeft Jeroen van Wees van ons afscheid genomen al lid van het LB. En aan het
einde van het schooljaar zullen we ook afscheid nemen van Angela Lankhaar en Michel Visser.
Namens de rest van de bestuursleden willen we jullie (alvast) hartelijk bedanken voor de jarenlange
inzet. Naast het vertrek hebben we Lianne Versteeg welkom mogen heten als lid van het LB.
Sinds een aantal jaren is het de gewoonte dat het LB en de MR (medezeggenschapsraad) samen
vergaderen. Ook in het afgelopen jaar hebben we dat gedaan, het zij in iets efficiëntere vorm. Samen
met de MR heeft het LB nagedacht over onder andere de volgende onderwerpen:
• pestprotocol van school;
• parkeerbeleid rondom school;
• protocol medicijnverstrekking;
• gebruik van de parro app;
• stakingen in het primair onderwijs;
• resultaten van het data-analyse team;
• invoering van het overleg model;
• ouderbetrokkenheid.
Over veel van deze onderwerpen heeft u in het afgelopen jaar iets terug kunnen lezen in de
periodieke nieuwbrief van school.
Binnen het LB wordt daarnaast ook regelmatig gesproken over andere school gerelateerde zaken.
Enkele voorbeelden hiervan zijn:
•

Lief en leed op school en daarbuiten
Naast het verzorgen van onderwijs is er vaak ook zorg of aandacht nodig voor zaken die
spelen in de persoonlijke of relationele sfeer. Als school proberen we daar op een gepaste
manier mee om te gaan.

•

Financiën
Periodiek worden de financiële stand van zaken met bestuur doorgenomen. Vanuit de
overheid krijgt de school per leerling een bijdrage. Als school dienen we verantwoording af te
leggen over de wijze waarop met de gelden wordt omgegaan.

•

Ontwikkelingen vanuit het AB
Vanuit het LB is Michel Visser afgevaardigde voor het AB (algemeen bestuur). Alle
ontwikkelingen die relevant of belangrijk zijn voor het functioneren van Het Fundament
worden besproken. Een voorbeeld hiervan is de fusie met andere scholen binnen het land
van Heusden en Altena.

•

Formatie
Jaarlijks wordt binnen het LB nagedacht over de wijze waarop de beschikbare middelen
(lokalen, leerkrachten) op de meest efficiënte wijze ingezet kunnen worden om goed
onderwijs te verzorgen.
Hierbij spelen zaken als klasgrootte, leerlingaantallen,
beschikbaarheid en wensen van het personeel een belangrijke rol. Ieder jaar is dit weer een
lastige puzzel, maar met de goede wil van alle partijen valt deze puzzel wel op te lossen.

•

Identiteit
In een land waar de secularisering in een rap tempo plaats vindt, proberen we als school
invulling te geven aan onze christelijke identiteit. Dit wordt gedaan door invulling te geven
aan de christelijke feestdagen, lezen van Bijbelverhalen, dagopeningen en sluitingen.

Het personeel op school staat iedere dag weer voor de taak om goed onderwijs voor onze kinderen
te verzorgen. Vanuit het LB willen we alle medewerkers van Het Fundament bedanken voor hun inzet
en toewijding hierin.
Tot slot is het goed om nogmaals te onderstrepen dat het LB een klankbord wil zijn voor ouders en
directie. Indien u als ouder ergens mee zit of graag over van gedachte wil wisselen, nodigen wij u van
harte uit om één van de bestuursleden hierover aan te spreken.
Namens het LB,
Mark van den Heuvel (voorzitter)

