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Zomernieuwsbrief 2016 
 

Hierbij ontvangt u de halfjaarlijkse nieuwsbrief van de VCSO, de vereniging van Christelijke scholen in 
onze gemeente. In deze nieuwsbrief informeren we u over actuele zaken en over een aantal 
onderwerpen waar de VCSO zich mee bezig heeft gehouden in de aflopen periode. 
 

Om met dat laatste te beginnen, we hebben een paar beleidsstukken ontwikkeld en bestaande 
bijgesteld. Die zijn inmiddels ook vastgesteld en daarmee klaar voor gebruik door de scholen.  
 

Er is professionaliseringsbeleid opgesteld. Daarin is aangegeven op welke manier de VCSO-scholen 
invulling geven aan het verder ontwikkelen van de vakbekwaamheid van personeel dat op de scholen 
werkzaam is. Er staat in waarom we scholing en deskundigheidsbevordering belangrijk vinden, hoe 
we er vorm aan willen geven en wat we er mee willen bereiken. 
 

Het IPB, het integraal personeelsbeleidsplan, is helemaal herzien. In dit document staat beschreven 
welk personeelsbeleid er op de scholen wordt gevoerd. Vanuit het streven naar goed werkgeverschap 
willen de besturen van de scholen werken aan een optimaal werkklimaat. Dat komt uiteraard het 
personeel ten goede, maar daardoor vervolgens ook de leerlingen. 
 

Een losstaand onderdeel van het IPB is het ziekteverzuimbeleidsplan. Hierin staat aangegeven wat 
het bestuur doet om ziekteverzuim zo veel mogelijk te voorkomen en wat er gebeurt als er toch 
collega’s ziek worden. Door hierin planmatig te werken hopen we het ziekteverzuim laag te houden. 
 

Dat laag houden van ziekteverzuim is extra belangrijk nu bijna alle scholen van de VCSO op het 
terrein van vervanging eigen risicodrager zijn geworden. Voorheen waren we daarvoor verzekerd, 
maar de premie die we met elkaar afdroegen was gemiddeld berekend fors hoger dan wat we er aan 
vergoeding van vervangingskosten voor terug ontvingen. Het was aantrekkelijker om uit die 
verzekering ( het Vervangingsfonds ) te stappen. Nu moeten we dus wel zelf alle vervanging betalen. 
Een laag ziekteverzuim wordt dan natuurlijk extra belangrijk, ook daarom zo’n verzuimbeleidsplan. 
  

Ongetwijfeld hebt u in de pers het één en ander gelezen over het huisvestingsplan van de gemeente 
Opsterland voor de schoolgebouwen. Aan dit plan is lang gewerkt. De VCSO is daarbij nauw 
betrokken geweest. Met het plan dat er nu ligt, zijn we zeer tevreden. Het geeft de scholen ruimte 
voor maatwerk. Een belangrijk punt is dat scholen, als hun gebouw aan vervanging toe is, ook 
kunnen kiezen voor een grondige aanpassing van het bestaande gebouw in plaats van voor complete 
nieuwbouw te gaan. Dit heet vernieuwbouw. In sommige gevallen kan dat een betere optie zijn. Het 
is mooi dat we dit als besturen en gemeente met elkaar hebben kunnen realiseren. Over het IHP zal 
de gemeenteraad op 11 juli nog een definitief besluit nemen, maar de seinen staan op groen. We 
gaan er van uit dat de goedkeuring er komt. Wellicht zal de beslissing bekend zijn als u deze tekst 
leest. 
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Er is een werkgroep identiteit in het leven geroepen. Deze oriënteert zich op de invulling die we nu 
aan identiteit geven, de invulling die we er graag aan zouden willen geven en op de ruimte die we 
daarvoor hebben. De wereld om ons heen verandert in een snel tempo, ook waar het gaat om hoe je 
vorm geeft aan Christelijk onderwijs. We willen ons daar met elkaar in verdiepen en dan bedoelen we 
niet alleen de besturen, maar ook de ouders, de leerkrachten en alle andere betrokkenen. De 
werkgroep heeft de taak hier sturing aan te geven.  
 

VCSO en PRIMO hebben samen een ondersteuningsbureau Passend Onderwijs. Dat zetelt in 
Beetsterzwaag. De drie medewerksters van dit bureau, dat de passende naam ‘it Buro’ heeft, 
ondersteunen de scholen bij alle aspecten van Passend Onderwijs. Maandelijks is er regulier overleg 
waar de bestuursdirecteur aan deelneemt. Maar ook tussentijds is er genoeg te bespreken. Vanuit 
deze samenwerking hebben we o.a. mee kunnen bereiken dat de gemeente Opsterland aan alle 
scholen in de gemeente het leesprogramma BOUW! ter beschikking stelt. Met BOUW! kunnen scholen 
kinderen met leesproblemen helpen. 
 

In bepaalde situaties ondersteunt de VCSO schoolbesturen. Een voorbeeld daarvan is dat we het 
bestuur van CBS de Rank in Tijnje adviseren in de gesprekken met PRIMO over samenvoeging van de 
beide scholen tot één dorpsschool.    
 

De VCSO is sinds augustus 2015 lid van de Christelijke besturen organisatie Fryslân, CBOF. In dit 
verband hebben we ons sterk gemaakt voor aanpassing van de wet werk en zekerheid. Begin 2016 is 
daar in Fryslân ook actie voor gevoerd, u bent daarover geïnformeerd. Dat heeft mogen leiden tot 
enige aanpassing, maar helaas was de minister niet bereid voor het onderwijs ruimere uitzonderingen 
te maken. We zullen invallers nu beperkter kunnen inzetten, om te voorkomen dat we hun vaste 
banen moeten geven. Dat gunnen we hun wel, maar daar hebben we helaas het geld niet voor. 
 

Naast wat hierboven is genoemd was er het normale werk in de vorm van directiebijeenkomsten, IB-
vergaderingen, overlegje hier, gesprek daar, contacten met Ateliers Majeur, VVE-bijeenkomsten, etc. 
 

Op 1 augustus treden twee nieuwe bestuursleden aan en treden er ook twee af. Maaike Ploeg is 
periodiek aftredend en Brechtje Rink heeft wegens persoonlijke omstandigheden aangegeven te 
moeten stoppen. We willen beiden ook vanaf deze plek hartelijk danken voor hun inzet en we wensen 
hen alle goeds toe. 
Als nieuwe leden treden aan de dames Janka de Haan uit Bakkeveen en Ina Wolting uit Gorredijk. 
Mevrouw de Haan heeft expertise op het gebied van onderwijs en mevrouw Wolting op juridisch 
terrein. Alvast van harte welkom. We hopen op een goede en harmonieuze samenwerking.  
  

De vakantieperiode is bijna aangebroken. We zijn God dankbaar voor al het werk dat het afgelopen 
jaar in en voor de scholen gedaan mocht worden. In het nieuwe schooljaar hopen we ook als VCSO 
onder Zijn zegen de draad weer op te pakken en met elkaar de schouders te mogen zetten onder het 
Christelijk onderwijs in Opsterland. 
 
We wensen iedereen goede vakantieweken toe!  
 

 Namens het bestuur van de VCSO, Willem Jongsma 
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