Samenwerkingsconvenant
Het bestuur van het Dienstencentrum GVO en HVO, verder aan te duiden met G/HVO
en
de besturen van de openbaaronderwijsorganisaties VOS/ABB, VOO en CBOO,
overwegende dat
a. de samenwerkende organisaties alle betrokken zijn bij het onderwijs op openbare
scholen;
b. zij alle voorstander zijn van kwalitatief hoogwaardig en breed vormend onderwijs;
c. zij alle voorstander zijn van godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs naar keuze
van de ouders en de leerlingen;
d. zij alle voorstander zijn van nauwe ouderbetrokkenheid bij het onderwijs;
e. zij de Wet op het primair onderwijs (WPO, artikel 50 en 51) en de Wet op het voortgezet
onderwijs (WVO, artikel 46 en 47) nauwgezet willen uitvoeren;
f. VOS/ABB, VOO en CBOO daarnaast streven naar een diepere invulling van artikel 46
WPO en artikel 42 WVO aangaande het karakter van het openbaar onderwijs en G/HVO
dit als uitgangspunt aanvaardt;
g. zij alle hebben bijgedragen aan landelijke bekostiging voor GVO en HVO in het openbaar
basisonderwijs vanaf 1 augustus 2009;
verklaren daartoe het volgende te zijn overeengekomen:
1. Het langetermijndoel van dit samenwerkingsconvenant is er gezamenlijk naar te
streven, dat alle ouders met kinderen in het openbaar onderwijs (bo en vo) in staat
gesteld worden bewust te kiezen voor GVO en HVO.
2. G/HVO zal hiertoe steeds een meerjarenplan ontwikkelen (het eerste voor de periode
2013-2017) en voor afstemming voorleggen aan VOS/ABB, VOO en CBOO.
3. VOS/ABB, VOO en CBOO zullen (waar mogelijk) bijdragen aan realisering van de
streefdoelen uit het meerjarenplan, door:
a. G/HVO onder de aandacht te brengen bij hun leden;
b. Hierbij te wijzen op de implicaties van artikel 50 en 51 vanuit de WPO en artikel 46 en
47 WVO;
4. Naast het bijdragen aan de doelstellingen vanuit artikel 3 zullen VOS/ABB, VOO en
CBOO vanuit hun eigen doelen scholen en besturen helpen vorm te geven aan het
karakter van het openbaar onderwijs zoals bedoeld in artikel 46 WPO en artikel 42 WVO
en streven naar synergie met de doelen vanuit artikel 3.
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5.

G/HVO werkt aan kwalitatief hoogwaardig godsdienstig en humanistisch vormend
onderwijs vanuit de eigen denominatie. Zij verzorgt vormingsonderwijs aan kinderen
op verzoek van de ouders.

6.

De bij G/HVO aangesloten organisaties zullen hun vakdocenten blijvend uitnodigen
de lessen af te stemmen op de kernwaarden van het openbaar onderwijs en de
kerndoelen Mens en Samenleving van het primair onderwijs en wel vanuit hun eigen
denominatieve perspectief.

7.

In bredere zin zullen zij, waar mogelijk, de samenwerking van G/HVO-docenten met
het docententeam binnen de school bevorderen, om in gezamenlijkheid een bijdrage
te leveren aan de door de ouders en de school gewenste vorming van kinderen
binnen de openbare basisschool.

8.

Jaarlijks zullen de samenwerkende organisaties een evaluatieve bijeenkomst
beleggen in de periode januari-februari om de stand van zaken op te maken en
indien gewenst bij te stellen.
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