
 

 

 

 
 

Sleeuwijk, 29 mei  2020        
 
Geachte ouders en leerlingen van onze school.  
 
Deze keer een mail over wat anders dan Corona. 
 
Het is zondag en maandag namelijk Pinksteren!  
Het feest van de Hoop, van de Geest die inspireert en mensen aanvuurt.  
Verus, een landelijke vereniging van christelijke schoolbesturen, heeft een online Pinksterviering gemaakt 
speciaal gericht op middelbare scholieren. Via de onderstaande link komen jullie en u bij die viering.  
Ik hoop dat het jullie aanspreekt. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=389IVlQ-jeA 
 

Uit de Oase, onze methode die we gebruiken bij de dagopeningen, neem ik het volgende gebed bij 
Pinksteren over:  
 

God,  
wees de wind in onze rug, 
het vuur dat ons verwarmt 
en de motor die ons in beweging zet. 
Maak ons tot bewogen mensen 
die de mouwen opstropen 
en een verschil willen maken.  
 
En geef dat anderen dan ook 
door ons geïnspireerd worden 
om in beweging te komen.  
Zodat wat klein begint 
uiteindelijk uitgroeit tot iets groots 
en we samen toewerken naar  
een toekomst waar het goed is. 
Amen. 

 
Ik wens u goede Pinksterdagen! 
 
Het tweede waarover ik u informeer zijn de werkweken in de derde klassen en atheneum-5 die dit jaar 
helaas niet door konden gaan. We hebben nu zicht op alle annuleringskosten en we kunnen u gelukkig 
melden dat die zodanig zijn dat het voor de school mogelijk is die kosten te dragen.  
Alle ouders krijgen daarom binnenkort alle door hen betaalde kosten voor de werkweken in de derde 
klassen en in atheneum-5 teruggestort op hun rekening.  
Bij alle vakexcursies die niet door zijn gegaan hebben we dat reeds eerder besloten en zijn we thans bezig 
alle betaalde kosten terug te storten.   
Wij zijn aan het nadenken of we komend schooljaar nog iets vervangends kunnen doen in havo-4 en mavo-
4. Van leerlingen horen we vaak dat de werkweek in klas 3 een hoogtepunt in hun schoolloopbaan was. 
Daarom is het zo jammer dat die werkweek niet door kon gaan en zoeken we dus nog naar iets 
vervangends. Voor de huidige atheneum-3 leerlingen doen we dat niet omdat zij in atheneum-5 nog een 
werkweek hebben.  

https://www.youtube.com/watch?v=389IVlQ-jeA


 

Het derde betreft de vacatures die binnenkort ontstaan in het toezichthoudend deel van het bestuur van 
onze school. Drie leden die vele jaren hebben meegedraaid zijn aftredend en niet herkiesbaar. Het bestuur 
zoekt daarom aanvulling, liefst vanuit de groep van de ouders. Daarom treft u hieronder de advertentie aan 
die volgende week in de regionale pers komt en afgelopen week reeds naar de leden van de 
schoolvereniging is gestuurd.  
Wilt u eens overwegen of het iets voor u zou kunnen zijn?  

 
Met vriendelijke groet, namens het team en de schoolleiding,  
Gijsbert van der Beek, rector 
 

 
 

De Vereniging 
Het bestuur van de Vereniging voor 
Protestants Christelijk Voortgezet 
Onderwijs te Sleeuwijk is het bevoegd 
gezag van het Altena College. 
 

Het bestuur 
Het bestuur bestaat uit één 

uitvoerend bestuurder (de 

rector/bestuurder Gijsbert van der 

Beek) en zes à zeven 

toezichthoudende bestuursleden. 

Deze toezichthoudende bestuursleden 

komen uit het voedingsgebied van de 

school en zijn bekend met het Altena 

College. 

Ze zijn lid van de Vereniging of zijn 

bereid dat te worden en 

onderschrijven de grondslag van de 

Vereniging. Verder onderschrijven ze 

de missie, visie en waarden van de 

school, zie daarvoor de website 

www.altenacollege.nl. 

Ze ontvangen voor hun 

werkzaamheden een 

vrijwilligersvergoeding.  

De structuur en werkwijze van het 

bestuur voldoen aan de eisen in de 

meest recente wetgeving en de code 

voor goed onderwijsbestuur.  

De ledenraad als vertegenwoordiger 

van de leden benoemt de leden van 

het toezichthoudende deel van het 

bestuur. 

Vacatures 
Drie leden van het toezichthoudend deel van het bestuur zijn in de 
zomer aftredend en niet meer herkiesbaar. Daarom is het bestuur op 
zoek naar minimaal drie nieuwe toezichthoudende bestuursleden.  
Het bestuur treedt op als geheel, maar er zijn binnen het bestuur wel 
aandachtsgebieden.  
Gezien de huidige samenstelling zoeken we bestuursleden die affini-

teit hebben met één of meer van de volgende aandachtsgebieden:  
• financiën 
• ondersteuning van leerlingen 
• personeelszaken 
• secretariaat 

• bouwzaken  

Het heeft de voorkeur dat deze toezichthoudende bestuursleden op 
het moment van benoeming één of meer kinderen hebben die op het 
Altena College zitten.  
 

Oproep 
Wanneer u vindt dat het Altena College als onderwijsinstelling voor de 

regio belangrijk en waardevol is en u daaraan een bijdrage wilt 
leveren als toezichthoudend bestuurslid door u in te zetten voor de 
instandhouding van kwalitatief goed en christelijk onderwijs, meldt u 
zich dan aan als kandidaat voor de functie van 
 

toezichthoudend bestuurslid.   
 

Informatie  
Voor nadere inlichtingen en/of het opvragen van de beschikbare 
profielschets kunt u contact opnemen met de rector/bestuurder van 

de school: dhr. G. van der Beek,  tel 06-21292085 of email: 
bg@altenacollege.nl 

 

Bent u geïnteresseerd?  
Stuur dan uiterlijk 16 juni 2020 uw reactie per e-mail naar: 
bg@altenacollege.nl 

 

 

http://www.altenacollege.nl/
mailto:bg@altenacollege.nl
mailto:bg@altenacollege.nl

