Het bestuur van CBS De Hoeksteen
"CBS De Hoeksteen: Fundament voor je Toekomst" is ons motto. We willen voor alle kinderen die
onze school bezoeken een fundament leggen, een Hoeksteen in hun ontwikkeling. Dit komt tot uiting
in onze identiteit, respect voor elkaar en onze omgeving en een goede sfeer op school. Zo staat dat
voorin onze schoolgids en dat geldt ook zeker voor ons als bestuur; wij zijn en worden geïnspireerd
vanuit het Woord van God, de Bijbel. We proberen met Gods hulp de kinderen te begeleiden en te
stimuleren, zodat ze hun capaciteiten zullen inzetten om te leven tot Gods eer en tot zegen van hun
medemens.
Hoewel onze naam anders suggereert is CBS De Hoeksteen de enige school van de Vereniging tot
stichting en instandhouding van Scholen met den Bijbel te Giessen Nieuwkerk e.o. Bij een vereniging
hoort natuurlijk een bestuur; dat bestaat bij ons uit 8 personen. Dit zijn vrijwilligers die lid zijn van de
Vereniging en kinderen op school hebben of hebben gehad. Het bestuur is verantwoordelijk voor de
gang van zaken op school. Dit betekent echter niet dat we ons bezighouden met de dagelijkse gang
van zaken in en rond de school; die taken zijn gedelegeerd aan de directeur van de school.
Bij de taken van het bestuur kunt u aan het volgende denken:
• Vaststellen van het beleid, begroting, jaarrekening en bestuursformatieplan
• Beleid formuleren en vaststellen dat niet onder de verantwoordelijkheid van de directie valt
• Het toetsen van het gebruik van de middelen aan de begroting
• Het toetsen of de schoolleiding de doelstelling van de organisatie realiseert
Elk bestuurslid heeft een eigen taakgebied, waarbij zo veel mogelijk rekening is gehouden met de
kennis en vaardigheden van de bestuursleden. Gemiddeld eens in de zes weken komt het bestuur
bijeen om allerlei zaken op hoofdlijnen te bespreken. Deze vergaderingen worden voorbereid door
het dagelijks bestuur. Eenmaal per jaar schrijft het bestuur een algemene ledenvergadering uit. De
leden krijgen dan inzicht in de financiën van de vereniging en een jaarverslag. Eventuele nieuwe
bestuursleden worden door de leden gekozen.
We vinden het als bestuur belangrijk dat we een goede verstandhouding hebben met het
management, het lerarenteam en de medezeggenschapsraad. Dat is niet zonder reden: een
fundament voor de toekomst van de kinderen, leg je met elkaar!

De leden van het bestuur zijn v.l.n.r.:
Mariska Mekes (secretaris), Patrick
Marcus, Mireille Hengeveld (voorzitter),
Nico Aalbers, Wim de Pater
(penningmeester), Els Vlot, Martijn
Visser en Jan-Kees van Wijnen.

