1. DE SCHOOL
1.1. Toezichthoudend bestuur
De Ds. G.H. Kerstenschool gaat uit van de Vereniging tot het verstrekken van Onderwijs op
Gereformeerde Grondslag te Ridderkerk (VOGG Ridderkerk). De vereniging is opgericht op 28 mei
1930. Op de jaarlijkse ledenvergadering wordt door en uit de leden van de vereniging het
toezichthoudend bestuur gekozen. Dit toezichthoudend bestuur bestaat uit 7 leden, waarvan er 2 op
grond van de statuten afkomstig zijn uit respectievelijk de kerkenraden van de Gereformeerde
Gemeenten van Ridderkerk en Ridderkerk-Slikkerveer.
Het toezichthoudend bestuur is verantwoordelijk voor het toezicht op de kwaliteit van het onderwijs,
de benoeming van de directeuren-bestuurders en de leerkrachten en het beheer van de gebouwen. Het
nemen van initiatieven en de uitvoering daarvan is in handen van de directeuren-bestuurders. De leden
van het toezichthoudend bestuur brengen jaarlijks bezoeken aan de school en wonen dan lessen bij.

1.2. Geschiedenis van de school
Op 1 februari 1932 werd een ‘School der Gereformeerde Gemeente’ geopend. Personeel en leerlingen
werden gehuisvest in drie lokalen van de openbare school. Begonnen werd met 92 leerlingen. Op 15
april 1953 werd een nieuw schoolgebouw aan de Klaas Katerstraat in gebruik genomen. De school
kreeg vanaf dat moment zijn naam: Ds. G.H. Kerstenschool.
Op 1 augustus 1983 werd het aantal leerlingen bijna gehalveerd door de ingebruikname van de
Ursinusschool.
In 2001 werd de Ds. G.H. Kerstenschool gehuisvest in een nieuw schoolgebouw aan de Margriete van
Comenestraat. In 2005 ging de school een fusie aan met de Ursinusschool, die daarna verder ging als
‘locatie Ursinus’. Dez locatie is in 2011 gesloten. De Ds. G.H. Kerstenschool werd als gevolg van de
samenvoeging uitgebreid met 4 nieuwe lokalen op een verdieping.

1.3. Richting van de school
De Ds. G.H. Kerstenschool is een reformatorische basisschool, uitgaande van bovengenoemde
vereniging. De meeste kinderen die de school bezoeken zijn afkomstig uit de beide Gereformeerde
Gemeenten te Ridderkerk en uit de Hersteld Hervormde Gemeente Ridderkerk. Daarnaast wordt de
school bezocht door leerlingen uit enkele andere kerkgenootschappen.

1.4. Medezeggenschapsraad
De Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) bepaalt dat aan alle scholen een medezeggenschapsraad verbonden moet zijn. Ook aan onze school is een MR verbonden. Deze bestaat uit een
oudergeleding en een personeelsgeleding. Beide geledingen hebben 3 leden.
Wanneer u individueel of als groep vragen hebt die u aan de MR of via de MR aan de school wilt
stellen, kunt u dat mondeling of schriftelijk doen bij één van de leden. Namen, telefoonnummers en
mailadres vindt u achter in de gids.
Wanneer u echter een klacht heeft over een leerkracht of over de school dient u uiteraard eerst contact
op te nemen met de betreffende leerkracht of met de schoolleiding. Wanneer u daar geen gehoor vindt,
kunt u zich wenden tot de vertrouwenspersonen van de vereniging. Daarover kunt u meer lezen in de
paragraaf over de klachtenprocedure in deze gids.
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