
 

 

 

 

 

 

 

Verslag van het eerste deel van de Algemene Ledenvergadering van de 
Nederlandse Katholieke Schoolraad op 24 juni 2020 
 

Aanwezig:  Mgr. J. Hendriks (bisschopreferent), T. Frankemölle (voorzitter), J. de Vries 
(CNV Onderwijs), D. Wienen (RK-Kerk), J. Wiertz (secretaris/penningmeester) 
en Th. van der Zee (Verus) 

Afwezig m.k.:  A. Liesker (KSOG) en A. Schilderinck (KSOG) 

 

 

1 Opening 

De voorzitter heet de aanwezigen van harte welkom en opent de vergadering met gebed. 
Vandaag vindt het eerste deel van de algemene ledenvergadering plaats via een video-
overleg. Het tweede deel van de algemene ledenvergadering is gepland op 23 september 
en dan zullen de financiële jaarstukken worden behandeld.  
 
Jan de Vries meldt dat hij bij deze vergadering aanschuift als voorzitter van CNV Onderwijs 
ad interim, omdat Loek Schueler binnen CNV thans een andere functie bekleedt. Wellicht 
zal dit ook tevens zijn laatste vergadering zijn, omdat inmiddels een nieuwe voorzitter 
CNV Onderwijs wordt geworven.  
 
De voorzitter feliciteert Mgr. Hendriks als nieuwe residerend bisschop van het bisdom 
Haarlem-Amsterdam en spreekt uit dankbaar te zijn dat de bisschop zijn werkzaamheden 
als bisschopreferent voor het katholiek onderwijs blijft voortzetten. 

  
2 Vaststellen verslag ALV 18 september 2019 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

3 Vaststellen ARKO-bijdrage ex art. 18 Algemeen Reglement Katholiek Onderwijs 
De vergadering kan zich vinden in het voorstel de bijdrage voor het schooljaar 2020 – 
2021 vast te stellen op € 0,66 per leerling.  
 
Dit betekent voor scholen met twee denominaties € 0,44 per leerling en voor scholen met 
drie of meer denominaties € 0,22 per leerling.  
 
De vergadering merkt op dat het van belang is oog te blijven houden voor de transparante 
verantwoording van de bestedingen van de ARKO-bijdragen, de werkzaamheden van de 
bisschoppelijk gedelegeerden en de activiteiten van de NKSR en hierover proactief met de 
schoolbesturen te communiceren. Om vorm te geven aan zo’n proactieve benadering zal 
nog dit kalenderjaar worden voorzien in een overleg tussen Verus en het Officium 
Educationis. 
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4 Rondvraag 
Voorafgaand aan de rondvraag meldt de voorzitter dat als gevolg van de coronacrisis dit 
jaar de studiedag over ‘passend onderwijs’ en de themaweek over ‘Halloween, 
Allerheiligen en Allerzielen’ geen doorgang zullen vinden. Er zal echter wel worden 
voorzien in les- en inspiratiemateriaal voor Advent en Kerst tijdens de Week van het 
Katholiek Onderwijs, van 14 tot en met 18 december 2020. 
 
Theo van der Zee meldt dat Verus de studiedag katholiek onderwijs op hetzelfde moment  
in kleinschalige settingen op verschillende plekken in Nederland zal organiseren. De 
bijeenkomsten zullen digitaal met elkaar zijn verbonden. Zo gauw hierover meer bekend 
is, zal Verus de lidorganisaties van de NKSR hierover infomeren, opdat bijtijds via de 
verschillende netwerken aandacht kan worden gevraagd voor deze regionale 
bijeenkomsten. 
 
Jan de Vries vraagt aandacht voor de ervaringen die we tijdens de coronacrisis hebben 
opgedaan met digitaal overleg. Het is van belang hiervoor ook na de crisis oog te blijven 
houden en er ons voordeel mee te doen. 

 
5 Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering met gebed. 
 

 
 
Rijen, 24 juni 2020 
T. Frankemölle 
 
 
 
 


