Jaarverslag 2014
Voorwoord:
Net als alle stichtingen publiceren wij een jaarverslag; een overzicht
van wat er in het betreffende jaar is gebeurd, al dan niet met een
financiële verantwoording.
Activiteiten:
Het kalenderjaar 2014 was een tussenjaar. Het afgelopen jaar stond
vooral in het teken om vanuit de evaluatie voorzichtig plannen te
maken voor Onderwijsdag 2015.
Doel: continuering qua inhoud en organisatie.
Publiciteit:
nvt
Externe contacten:
In november 2014 is er een gesprek gevoerd met de rector van
Echnaton. Het doel van het gesprek was te onderzoeken of wij weer
Echnaton konden gebruiken als basis voor de Onderwijsdag.
Tevens zijn er contacten gezocht met het Baken om na te gaan of zij
interesse hebben in de deze dag.
Interne organisatie:
Gedurende het jaar hebben wij afscheid genomen van twee van de
vier bestuursleden. Via dit jaarverslag willen wij nogmaals Trees
Berhouwer en Eric van der Knaap bedanken voor hun inbreng en
enthousiasme.
In november 2014 hebben alle deelnemers van de onderwijsdag 2013
een mail ontvangen met de vraag of zij een rol willen spelen in de
organisatie / bestuur van 2015. 35 collegae uit het veld hebben positief
gereageerd. Het dagelijks bestuur heeft gesprekken gevoerd om de
openstaande plaatsen in te vullen.
Echter gaf Jan Harm Lagerwaard in december 2014 te kennen dat hij
vanwege promotie niet langer de functie van bestuurslid kan invullen.
Daardoor zijn de gesprekken voor het vormen van het nieuwe bestuur
over de kerstvakantie heen getild.
Doel is wel dat het overgebleven bestuurslid, Michiel Gerritsen, in januari
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2015 wel de gesprekken afrond zodat per
1.2.2015 het nieuw onafhankelijk bestuur wordt geïnstalleerd.
Ook willen wij via dit verslag Jan Harm bedanken voor zijn inzet!
Conclusies en aanbevelingen:
Het bestuur is kwetsbaar, naast het nieuw bestuur willen wij ook een
grote achterban inrichten.
Op donderdag 15 januari 2015 staat een denktank gepland, waarvoor
alle 35 collegae zijn uitgenodigd.
Voorzitter
Stichting Dag van Leraar
Michiel Gerritsen
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