Verslag van de algemene ledenvergadering van de Nederlandse Katholieke Schoolraad (NKSR)
op 28 juni 2018
Aanwezig:

Afwezig m.k.:

Mgr. J.Hendriks, T. Frankemölle, L. van Oers, J. Wiertz, W. van den
Besselaar, D. Wienen, A. Liesker, F. Schilderinck, L. Stalmeier, G. van der
Heijden, Th. van der Zee
D. Brink

1. Opening door de voorzitter
 T. Frankemölle heet allen welkom en opent de vergadering met gebed.

2. Vaststellen verslag ALV 7 december 2017
 Ad.3 T. Frankemölle stuurde conform afspraak een memo toe aan F. Schilderinck waarin de
geldstromen worden weergegeven. T. Frankemölle zal dit memo aan alle leden van de
vergadering toesturen.
 Ad.4 Mw. mr. A. Nelissen-Noij trok zich terug als medewerker t.b.v. de juridische erkenningstaak
van de NKSR. Mw. mr. M. Wijnbeld werd intussen in haar plaats aangetrokken. Mw. Wijnbeld pakt
de zaken snel op.
 Het verslag wordt vastgesteld.

3. Vaststellen Jaarrekening 2017
 Penningmeester J. Wiertz licht de jaarrekening toe.
o Sommige posten werden hoog begroot vanwege de onzekerheden die voortvloeiden uit
de ontvlechting van NKSR en Verus.
o Het tekort bij de Week voor het Katholiek Onderwijs 2015-2017 werd ingelopen.
 Th. van der Zee geeft aan dat Verus er veel aan gelegen is om de geldstromen inzichtelijk te
hebben, mede op basis van diverse vragen van leden van Verus hierover. De geïnde ARKObijdragen worden weliswaar vermeld in de jaarrekening, maar als de gelden enkel aan de
bisschoppelijk gedelegeerden toekomen, waarom staan ze dan in de jaarrekening van de NKSR,
vraagt hij zich af. De penningmeester antwoordt, dat de gelden op verzoek van de kascommissie
zijn opgenomen in de jaarafrekening, omdat ze ook daadwerkelijk door de NKSR worden geïnd.
Om de besteding van deze gelden inzichtelijk te maken zal het bestuur eenmaal per jaar een
overzicht op de website van de NKSR publiceren over de inkomsten en uitgaven van de ARKObijdrage.
 Verslag kascontrolecommissie
o De kascontrolecommissie, bestaande uit F. Schilderinck en D. Wienen, doet verslag van
de bevindingen.
 De commissie trof een systematisch en secuur bijgehouden administratie aan.
 De Jaarrekening 2017 wordt door de Algemene Ledenvergadering van de NKSR vastgesteld.
 De kascontrolecommissie voor 2018 bestaat uit: F. Schilderinck en A. Liesker.

4. Vaststellen Begroting 2018
 Penningmeester J. Wiertz licht de begroting 2018 toe.
o De begroting is gebaseerd op reële kosten.







De vergaderkosten zijn hoger begroot vanwege contributies aan VKMO, de
Europese koepel CEEC en de internationale koepel OIEC. Th. van der Zee vraagt
naar de reden van de verhoging van de contributies.
• Antwoord: De bijdrage vanuit België was onevenredig hoog. Dat wordt
bijgesteld en eerlijk verdeeld over de andere landen.
 De secretariaats- en administratiekosten zijn laag begroot. Er wordt geen
betaalde kracht voor dit werk aangenomen. Wel wordt er uitgekeken naar een
vrijwilliger. Ook een vrijwilliger kost geld.
Ten aanzien van Post 2 hoopt Th. van der Zee dat de andere lidorganisaties effectief hun bijdrage
zullen leveren in 2018.
Ten aanzien van Post 6/7 is Th. van der Zee blij dat nu inzichtelijk wordt wat voorheen ‘om niet’
werd gedaan.
De Begroting 2018 wordt door de Algemene Ledenvergadering van de NKSR vastgesteld.

5. Vaststellen ARKO-bijdrage 2018 ex art. 18 Algemeen Reglement Katholiek Onderwijs
 Het voorstel de bijdrage opnieuw vast te stellen op € 0,60 per leerling voor 2018/19 wordt door de
Algemene Ledenvergadering van de NKSR overgenomen.
 De komende jaren wordt de bijdrage met kleine stapjes verhoogd.

6. Vooruitblik
Studiemiddag interculturele dialoog
 De studiemiddag vindt plaats op 20 september 2018, van 12:00 tot 16:30 uur, Adelbert College,
Deijlerweg 163, 2241 AE Wassenaar.
 De studiemiddag is een voorloper van de conferentie van CEEC in Brussel in 2019.
 Beoogd wordt het uitdragen van de interculturele dialoog in het RK onderwijs vanuit een sterke
eigen identiteit. De RK Kerk in Nederland werkt al sinds 1974 gestructureerd aan interreligieuze
dialoog, m.n. met moslims, hindoes en boeddhisten. We spreken met betrekking tot de
studiemiddag over interculturele dialoog i.p.v. interreligieuze dialoog omdat het gaat om samen
leven en niet om uitwisseling van geloofspunten.
 Invulling: bijdragen van een islamitische leerling, een docent/onderzoeker en H. Kieboom; Mgr.
J.Hendriks schetst het kader.
 A. Slob, minister van onderwijs, is uitgenodigd.
 Er wordt breed uitgenodigd. Er wordt daartoe door de werkgroep een plan de campagne
opgesteld.
o J.W. Wits, communicatiedeskundige, is ingehuurd ten behoeve van de publiciteit en als
dagvoorzitter.
o Alle schoolbesturen krijgen een uitnodiging.
o De aankondiging van de dag komt op de websites van de bisdommen.
o Lidorganisaties krijgen een uitnodiging en een verzoek dit op hun websites te plaatsen.
o Aankondigingen op RKKerk.nl, Katholiek Nieuwsblad.
Week Katholiek Onderwijs 2018
 10 t/m 14 december 2018
 Organisatie: NKSR i.s.m. het Officium Educationis (OE) en de Bisschoppelijke Vasten Actie (BVA)
 Aan een titel wordt nog gewerkt.
 Men streeft in 2018 naar meer activiteiten dan in 2017. Scholen worden opgeroepen ook zelf
initiatieven te ontwikkelen. Dat gebeurt ook via de BVA.
 Ook voor diocesaan niveau worden activiteiten ontwikkeld. De bisdommen worden opnieuw
opgeroepen om de poster naar hun parochies te sturen.
o F. Schilderinck heeft geconstateerd dat er in het verleden nauwelijks iets met de ‘week
van het katholiek onderwijs’ is gedaan. Er was volgens hem weinig publiciteit. Een
belangrijk punt hierbij is ‘hoe kunnen we de katholieke scholen/schoolbesturen eigentijds
aanspreken of bewust maken van hun katholieke identiteit’ waardoor ze zich kunnen
onderscheiden en profileren t.o.v. openbaar onderwijs zodanig dat het aansluit bij hun
belevingswereld. De zingeving, de culturele en religieuze vorming (waarden) en het geluk
van de leerling staan hierbij centraal. Uiteraard zal dit afhankelijk zijn van regio en de
plaatselijke situatie Veel katholieke scholen/ schoolbesturen zijn zich vaak onvoldoende
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bewust van hun katholieke wortels of weten daar geen handen of voeten aan te geven.
Bovendien voeren ze daarvoor vaak de verkeerde argumenten aan.
Inmiddels hebben de kartrekkers een poster gekozen. In iedere deelafbeelding is Christus te zien.
o A. Liesker ervaarde dat de poster van 2017 niet aansprak. Hij pleit voor meer aandacht
voor de poster met het oog op het aanspreken bij kinderen.
o T. Frankemölle wijst in dit verband op Pelgrimage naar Santiago. ‘UITGEDAAGD’ van M.
Hoffenkamp. De handreiking is geschreven bij het jeugdboek ‘Uitgedaagd’, maar is ook
los daarvan te gebruiken. Daar kun je volgens hem op scholen goed mee werken.
Er wordt gewerkt aan lesbrieven.
Mei 2018: Aankondiging ‘week van het katholiek onderwijs’ in 2018 van 10 t/m 14 december en
dat het materiaal beschikbaar is vanaf 15 oktober (per post aan schoolbesturen). De
aankondigingsbrief wordt via e-mail toegestuurd aan schoolbesturen, pabo’s, en
identiteitsbegeleiders.
September 2018: In de NKSR-brief t.g.v. de start van het schooljaar komt een stukje over de
‘week van het katholiek onderwijs’.
15 oktober 2018: Het materiaal komt op de website van de NKSR en van de BVA.
29 oktober 2018: De poster en brief met verwijzing naar het digitale materiaal wordt toegezonden
aan de scholen.
Medio november: Verzending naar schoolbesturen en naar parochies van de poster.
Brochure van bisdom Roermond over kerkelijke feesten wordt digitaal meegezonden.

7. Rondvraag
 Th. van der Zee wil graag de perspublicaties van de ‘week van het katholiek onderwijs’ ontvangen.
 F. Schilderinck verzoekt de informatie betreffende de ‘week van het katholiek onderwijs’ z.s.m.
rond te sturen. Dit geeft de mogelijkheid om nog een herinnering te sturen.

8. Sluiting
 T. Frankemölle sluit de vergadering af met gebed.

BvOers/Den Bosch juni2018

Dit verslag moet nog formeel worden vastgesteld door de algemene ledenvergadering in 2019!
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