
Jaarverslag van de secretaris over het jaar 2017 
 

 
In het afgelopen jaar mocht het christelijk onderwijs op de Eben-Haëzerschool gestalte 
krijgen. Samen met het bestuur, de directie, het team en de medezeggenschapsraad heeft de 
identiteitsraad hieraan een bijdrage mogen leveren. In dit jaarverslag wordt verantwoording 
afgelegd van de werkzaamheden van de identiteitsraad ten dienste van de school. 
 
Naamsverandering 
In het afgelopen jaar is de naam van de adviesraad veranderd in identiteitsraad. Dat had te 
maken met de helderheid voor wat betreft de functie. Onze focus ligt op de identiteit en dat 
wordt nu in de naam beter weergegeven. 
 
Samenstelling van de identiteitsraad 
In 2017 had de adviesraad de volgende samenstelling:  
 
Dhr. D.J. Doorn (voorzitter)  
Dhr. R. Plugge (2e  voorzitter)  
Mw. J.W. van Toor-Morsink (secretaris) 
dhr. C. van de Wetering (penningmeester)  
dhr. S. van der Toorn  
dhr. P. van Winkelen  
dhr. R. Oskam  
 
De heer Van der Zwan is in mei 2017 opgevolgd door de heer C. Van de Wetering. De heer 
Talsma nam eveneens afscheid van ons en de heer Oskam, zijn plaatsvervanger bij 
afwezigheid, was bereid zijn plaats in te nemen.  
 
Leden 
De schoolvereniging telde in december 2017 106 leden en 6 donateurs. Het aantal leden laat 
een gestage daling zien. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door verhuizing en overlijden 
van leden. Nieuwe ouders worden bij inschrijving op de hoogte gebracht van het bestaan van 
de schoolvereniging. Het heeft de aandacht van het bestuur om nieuwe aanwas te 
stimuleren. 
 
Werkzaamheden van de adviesraad richting de school 
De adviesraad heeft in 2017 tweemaal vergaderd.  
Er zijn diverse sollicitatiegesprekken gevoerd en proeflessen bijgewoond.  
Zoals vorig jaar aangekondigd, is er in november een gesprek geweest met een aantal nieuwe 
leerkrachten over hun ervaringen op onze school. Het werd een open gesprek, waarin allerlei 
zaken besproken zijn. De identiteitsraad is zich zeer bewust van de sleutelpositie die de 
leerkrachten hebben op onze school. Het was prettig om samen de mooie en moeilijke  
kanten te bespreken van het werken op een school als de onze.  
Op 28 november vond het schoolbezoek plaats. Het stond dit jaar in het teken van het 
Schoolklimaat. De identiteitsraad heeft dankbaar kunnen vaststellen dat de sfeer op school 
goed is en dat de inzet en betrokkenheid van leerkrachten ons respect verdient. 
 



Werkzaamheden van de adviesraad richting het bestuur van Mantum  
Tweemaal in het afgelopen jaar werd de Algemene Ledenvergadering van Mantum bezocht. 
Ook was er in  het afgelopen jaar een bijeenkomst van de vier adviesraden van Mantum. Er is 
gewerkt aan een document waarin de taak en de rol van de identiteitsraden duidelijk wordt 
omschreven. Het document is inmiddels bijna afgerond. De directeur-bestuurder heeft een 
vergadering  van de identiteitsraad bijgewoond om voeling te houden met de verschillende 
scholen. Vragen en zorgen konden daarbij gedeeld worden. 
 
De leerlingen 
Het aantal leerlingen vertoont sinds 2012 een (licht) stijgende lijn. Het overzicht hieronder 
geeft tot en met 2017 reële getallen weer en vanaf 2018 de prognose. 
 

Jaar  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Aantal 
lln. 

116 121 130 130 135 129 128 125 132 142 

 
 
Het is Gods goedheid dat onze school nog mag bestaan in een grote stad als Den Haag. Het is 
voor de leerkrachten en de directeur een mooie, maar soms ook moeilijke taak om het 
onderwijs aan onze kinderen te geven. De identiteitsraad is dankbaar dat zij het afgelopen 
jaar samen met hen mocht bijdragen aan dit onderwijs waarbij de Bijbel het kompas is. Het is 
ons gebed dat God dit werk wil zegenen voor onze leerlingen. 

 
 
 
J.W. van Toor-Morsink (secretaris) 

        Mei 2018 
 

 


