JAARVERSLAG 2014
1. Inleiding
Dit jaarverslag beperkt zich tot de activiteiten van de stichting Landelijk IKOS. Voor rapportage en
verantwoording van Protestants GVO als geheel wordt verwezen naar het jaarverslag van de
stichting Protestants Centrum GVO.
2. Samenstelling en werkwijze van het bestuur
Mevrouw A. (Annemieke) van der Veen, lid van het bestuur als vertegenwoordiger van de
Vereniging van Vrijzinnige Protestanten, is bereid gevonden om de vacature voor het penningmeesterschap op zich te nemen.
Per 31 december 2014 bestond het bestuur uit mevrouw M.E. (Maaike) Rosen Jacobson-van Dam,
voorzitter – Remonstrantse Broederschap, mevrouw A. (Anneke) van Wijngaarden-Junge,
secretaris - PKN; mevrouw A. ( Annemieke ) van der Veen - VVP; mevrouw M.J. (Marie-José)
Eberson-Kip - Vrijzinnigen Nederland , mevrouw W. (Wilna) Quakkelaar-Plantinga- PKN en de heer
P. (Pieter) Witteveen - Doopsgezinde Broederschap.
De heer H. Pol (Henk), namens Stichting Landelijk IKOS lid van het bestuur PC GVO - PKN, en de
heer J. (Jan) Hendriks – Remonstrantse Broederschap - namens de vrijzinnige christelijke kerken
lid van het bestuur PC GVO, wonen als adviseur de bestuursvergaderingen bij.
Het stichtingsbestuur kwam in 2014 vijf keer bijeen.
(7 januari, 25 maart, 18 juni, 3 september, 5 november)
Er is geen vergadering geweest met de redactie van het IKOS Onderwijsblad.
Mevrouw Rosen Jacobson heeft namens de stichting intensief contact gehad met het Centrum voor
Levensbeschouwing over de voorgenomen en inmiddels gerealiseerde veranderingen van het IKOS
Onderwijsblad en het GVO - plein (zie verder onder 2).
Daarnaast vergaderde het stichtingsbestuur één maal (18 september) met vertegenwoordigers
van de IKOS-afdelingen. Dit jaar kwamen er te weinig aanmeldingen binnen voor de vergadering
van 18 juni.
In de bijeenkomst van 18 september werd vooral gesproken over het verbeteren van het
plaatselijk draagvlak. Ook toen was de deelname van uit de afdelingen minimaal (4).
De vergadering heeft toen wel plaatsgevonden, daar aansluitend een vergadering was van de
Adviesraad, waarin alle werkgroepen participeren
De opkomst bij de halfjaarlijkse vergaderingen laat zien dat maar een klein aantal commissies
daar de vergaderingen komt. In februari 2014 is in Heerenveen een regiocontactdag gehouden
voor alle afdelingen in het noorden des lands. Dat was een succes en voor herhaling vatbaar.
Op de vergadering van de Adviesraad is besloten, dat er het komend jaar drie regiovergaderingen
zullen worden gehouden
Op 23 mei werd een sectordag gehouden in Amersfoort, waarbij HVO het voortouw had .
Er werden op deze dag workshops gegeven en ervaringen uitgewisseld
De agenda’s van bestuursvergaderingen werden vooral bepaald door de volgende
onderwerpen:
•

Het maken van nieuwe statuten voor de Stichting.
Op 21 oktober passeerde de akte bij de notaris.
De naam van de Stichting werd gewijzigd in: Stichting Landelijk Interkerkelijk Overleg in
Schoolzaken / Stichting Landelijk IKOS ( voorheen: Stichting Interkerkelijk Overleg in
Schoolzaken – Nederlandse Protestanten Bond)
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De Stichting Landelijk IKOS staat open voor belangstellenden en niet meer alleen voor de
kleine christelijke kerken.
•

De omvorming van de vereniging IKOS tot lerarenvereniging GVO bleef op de agenda staan.
Er werd geen vooruitgang geboekt ; er is geen belangstelling onder de docenten

•

Plaatselijk draagvlak
Vergroting draagvlak op plaatselijk en/of regionaal niveau is een item wat ons al jaren zorgen
baart. Op initiatief van de voorzitter en de Adviesraad is een actieplan ontwikkeld, dat in 2015
zal worden uitgevoerd.
Er is hard gewerkt om voor alle afdelingen duidelijk te maken welke taken zij kunnen hebben,
nu een aantal taken landelijk geregeld wordt. Het blijft van vitaal belang dat er op plaatselijk
niveau aanspreekpunten blijven.
Wederom is er een belronde gehouden op initiatief van het PC GVO onder alle plaatselijke
commissies, waaraan ook leden van het IKOS bestuur hebben deelgenomen. Dit leverde een
gevarieerd beeld op – van zeer actieve, ondersteunende commissies tot een enkel kerkenraadslid dat vanuit de kerk aanspreekpunt is.
In Rotterdam is de situatie gestabiliseerd.
Helaas moeten wij ook constateren, dat een aantal afdelingen is opgeheven.

•

Het IKOS Onderwijsblad en de website
Sinds 2011 verschijnt het IKOS Onderwijsblad in een gewijzigde frequentie (twee maal) en in
de nieuwe huisstijl. Een abonnement op het blad is gekoppeld aan een abonnement op het
digitale GVO plein.
Eind 2013 bleek, dat het uitgeven van een blad niet meer rendabel is.
In overleg met CvL is besloten het materiaal volledig digitaal te leveren.
Het website GVO plein zal worden vernieuwd en aan de huidige eisen aangepast. Vanaf januari
2015 verandert het IKOS Onderwijsblad in IKOS onderwijs . Het materiaal zal in de vorm van
een jaarplanopzet verschijnen onder de titel ‘IKOS Onderwijs’. met tweemaal per jaar een
katern met thema’s en lessuggesties. De bijbehorende lessen worden op GVO-plein geplaatst.
Het bestuur gaf dit jaar 4 x een digitale Nieuwsbrief uit.

•

Nascholing: Er werd in overleg met JOP en HGJB een gezamenlijk nascholingsprogramma
samengesteld. De inbreng van het IKOS werd uitgevoerd door het Centrum voor Levensbeschouwing in Leeuwarden.

3. Financiën
Er is een afzonderlijk financieel jaarverslag 2014.
Dit sluit af met een gemaskeerd batig saldo. Dit komt door een subsidie, die al wel gedeeltelijk
verkregen is, maar pas in 2015 uitgegeven zal worden
Deze subsidie werd ontvangen van de Vereniging voor vrije Geloofsopvoeding NVVZ en is gereserveerd voor de vernieuwing van het GVO-plein
Tevens werden donaties ontvangen van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB, de
Remonstrantse Broederschap en de Algemene Doopsgezinde Sociëteit.
4. Opleidingen
Het aantal opleidingen is sterk verminderd. Er zijn nog twee mogelijkheden: in Utrecht in
samenwerking met Windesheim en de Driestar in Gouda, de Christelijke Hogeschool in Ede, en in
Assen (Stenden).
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In de werkgroepen van het Protestants GVO, participeerde het bestuur van IKOS in de
werkgroepen Nascholing en Vergroting Draagvlak mevrouw M. E. Rosen Jacobson). Zij
vertegenwoordigt de stichting Landelijk IKOS in het overleg PCGVO, HGJB en JOP.
5. Perspectief van Protestants GVO
De stichting Landelijk IKOS wil zich blijven inzetten voor de ontwikkeling van het Protestants GVO.
Hierbij zal vooral aandacht worden besteed aan het streven om het aantal scholen dat de
mogelijkheid voor GVO en HVO biedt te vergroten. Het IKOS blijft zich inzetten voor het
verbeteren van de kwaliteit van het GVO onderwijs en voor de vergroting van de plaatselijke
betrokkenheid bij het Protestants GVO.
Namens de Stichting Landelijk IKOS,
A. van Wijngaarden-Junge, secretaris
Rotterdam, januari 2015

Landelijke stichting IKOS
www.ikoslandelijk.nl

secretariaat:
mevr. Anneke van Wijngaarden | Joliotplaats 600 | 3069 TR Rotterdam
T 010-4202933 | E info@ikoslandelijk.nl

