Jaarverslag 2016
SAR De Wegwijzer
Krimpen aan de Lek

Hierbij treft u het jaarverslag aan over het kalenderjaar 2016 van de SchoolAdviesRaad van
De Wegwijzer in Krimpen aan de Lek.

Vergaderingen
In het verslagjaar heeft de SAR vier vergaderingen belegd. Naast de leden van de SAR waren hierbij
de directeur en een personeelslid aanwezig.

SAR-geleding
In de juni-vergadering heeft de SAR afscheid genomen van Janneke Boer (voorzitter) en Susanne van
Rhee. Het voorzitterschap is overgenomen door Arjan Pols, welke hij (indien nodig) zal wisselen met
Mirjam Contant. De SAR bestaat nu uit vijf ouders van kinderen in de onder- en bovenbouw, een
goede afspiegeling van de school.

Onderwerpen waar de SAR zich mee bezig heeft gehouden:
Werving kandidaat Raad van Beheer
De SAR heeft meegedacht over de kandidaatstelling voor de openstaande vacature in de Raad van
Beheer. Dit heeft geresulteerd in één kandidaatstelling.
Identiteitsnota
De SAR is betrokken geweest bij de totstandkoming van de lokale identiteitsnota. De identiteitsnota
is gereed, besproken met het team en heeft de status definitief! Hiermee is een boeiend proces in
positieve zin afgesloten. De lokale identiteitsnota bevat richtlijnen om de levensbeschouwelijke
identiteit gestalte te geven in het dagelijks werk, specifiek op De Wegwijzer.
Methode ‘Wonderlijk gemaakt’
De SAR heeft advies uitgebracht omtrent de lesmethode ‘Wonderlijk gemaakt’. Deze methode is
unaniem goedgekeurd en wordt toegepast op school.
Zendingsdoel
Voor het schooljaar 2015-2016 was er gekozen voor het Scholen voor Scholenproject van Edukans in
Malawi. Dit project heeft geresulteerd in een grotere betrokkenheid tussen docenten, school en
ouders. Aan het einde van het schooljaar is er een verkoping gehouden met allerlei activiteiten
(verkoop van zelfgemaakte spullen van kinderen), eten en drinken. We kijken terug op een geslaagd
evenement met een positieve uitkomst ten behoeve van het zendingsdoel.
Voor het schooljaar 2016-2017 is gekozen voor een project van de Imena Foundation. Deze
organisatie gaat in 2016-2017 een school bouwen in Zuid-Sudan. Als activiteit is gebruikgemaakt van
een kerstkaartenactie van Mister Pencil. Hiervoor hebben de kinderen een eigen kerstkaart
getekend, die vervolgens is afgedrukt en door hen is verkocht.

Kinderboekenmarkt
De SAR heeft samen met school een boekenmarkt georganiseerd. Hiervoor zijn twee boekhandels
uitgenodigd om boeken te verkopen rondom het thema ‘Vertel nog eens’. De resultaten vielen wat
tegen. Er heeft een evaluatie plaatsgevonden, waarbij we stil stonden bij de vraag hoe we een
boekenmarkt in de toekomst (2018) beter kunnen organiseren.
Invulling kerk/school/gezinsdienst
Ouders en kinderen hebben de op 7 februari 2016 gehouden kerk/school/gezinsdienst als zeer
positief ervaren. Echter het organiseren van een dergelijke dienst behelst veel inzet van de
leerkrachten. Er is daarom, in overleg met de beide plaatselijke predikanten, besloten om deze dienst
te koppelen aan het thema van de Kinderboekenweek en de dienst ook in die tijd te laten
plaatsvinden. Voor het eerst zal deze dienst in het cursusjaar 2017/2018 worden georganiseerd.
Invulling Bid- en Dankdag
De SAR heeft meegedacht over de invulling van de Bid- en Dankdag. Afgestemd is dat er op de Biddag
een kerkdienst wordt bezocht in de Ontmoetingskerk of de Dijkkerk. Deze kerkdienst wordt onder
schooltijd bezocht en is een verplichte activiteit. Bij de Dankdag kan de activiteit gekoppeld worden
aan het thema dankbaarheid, waarbij gedacht kan worden aan het aanbieden van een fruitmand aan
ouderen/zieken.
Nieuw schoolplan 2016-2019
De SAR heeft omtrent het nieuwe schoolplan meegedacht over de wijze waarop de christelijke
identiteit gewaarborgd kan worden. Hieruit is naar voren gekomen dat er voor wat betreft de
invalpool van leerkrachten goed gekeken moet worden naar de identiteit van de invalkrachten.
Verder bestond de wens dat ouders meer betrokken willen worden bij christelijke vieringen.
Gebedsgroep
Elke eerste woensdag van de maand komt een groepje ouders/leerkrachten bijeen voor gebed. Twee
dagen voorafgaand wordt er een email rondgestuurd naar ouders met het verzoek om gebedspunten
aan te dragen.
Geluiden op en om het schoolplein
Tijdens elke SAR-vergadering wordt gesproken over datgene wat de ouders bezighoudt en op het
schoolplein aan de orde komt, de zogenaamde ‘geluiden op en om het schoolplein’.

Tot slot
De vergaderingen van de SAR zijn altijd constructief geweest. Er komen veel punten aan bod en dit
gaat altijd in goede harmonie. We kunnen daarom terugkijken op positieve vergaderingen. Na God
zeggen wij de deelnemers daarvoor hartelijk dank.
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