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Kerstnieuwsbrief 2015 
 
In oktober van dit jaar is het nieuwe logo van de VCSO, dat u ook op deze nieuwsbrief ziet, op de 
aangesloten scholen gepresenteerd. We willen hiermee als vereniging van Christelijke scholen duidelijk 
zichtbaar zijn. 
 

Iets wat niet zichtbaar is, maar wat wel merkbaar moet zijn, is de identiteit van de scholen. We hebben 
de afspraak gemaakt dat alle aangesloten scholen`het zullen hebben’ over hun identiteit. Besturen, 
teams, ouders, medezeggenschapsraden bespreken hoe de identiteit van de school wordt beleden, 
geleefd en beleefd.  
Beleden identiteit is hoe het op papier staat. Alle scholen hebben een grondslag. Geleefde identiteit is 
hoe daar door de school, vooral door het team, invulling aan wordt gegeven. Beleefde identiteit is hoe 
ouders en leerlingen die identiteit ervaren. Het is goed om het daar met enige regelmaat over te 
hebben. Vanuit die gesprekken blijft de identiteit van de Christelijke school levend en blijven we ons er 
met elkaar van bewust.  
De ene school is wat verder met deze gesprekken dan de andere, maar op alle scholen wordt er over 
nagedacht en gesproken.  
 

Begin november is er in CBS de Opdracht in Ureterp een middag voor alle personeelsleden van de VCSO 
scholen gehouden. Jaarlijks zijn er twee van deze intervisiemiddagen. Deze keer ging het over zingen 
met de kinderen. Het was een geslaagde middag met een praktische invulling. Er werd veel gezongen 
en dat schept sfeer en werkt samenbindend. 
 

De samenwerking binnen de VCSO heeft als doel om op de scholen goed onderwijs te geven aan de 
kinderen die aan onze zorg zijn toevertrouwd. Door met elkaar zaken aan te pakken kunnen we 
aandacht, tijd en geld zo goed en zo effectief mogelijk inzetten voor dat onderwijs. Doordat we al 
tientallen jaren samenwerken, zijn er al veel dingen in gezamenlijkheid geregeld. Het is belangrijk om 
regelmatig te bekijken of die punten inderdaad nog opleveren wat de bedoeling was. Ook komen 
nieuwe zaken op tafel die we als scholen gezamenlijk oppakken, waarbij tegelijkertijd de autonomie 
van elke school gewaarborgd blijft. Onderwerpen die op dit moment o.a. op tafel liggen zijn: 
* Herziening van het integraal personeelsbeleid ( IPB ). 
* Mogelijk eigen-risico-dragerschap bij ziektevervanging. 
* Gezamenlijk beleid om de negatieve effecten van de wet werk en zekerheid het hoofd te bieden. 
* Verlenging van het gezamenlijke contract met ons administratie kantoor in Meppel. 
* Inzet van ICT op school, (de techniek, de programma’s en de lesinhoud ).  
Uitdagingen genoeg voor het nieuwe jaar, zoals u ziet.  
 

Bijna aan het eind gekomen van 2015 wensen we u: 
 

Goede kerstdagen en onder Gods zegen een voorspoedig 2016 
 

Namens het bestuur van de VCSO, Willem Jongsma 
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