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GBS Albertus Risaeus in Hardenberg

GBS De Bron in Enschede

GBS Casper Diemer in Bergentheim

GBS Domino in Den Ham

GBS Ds. G. Doekes in Hardenberg

GBS De Fakkel in Almelo

GBS De Fontein in Enschede

GBS Guido de Brès in Ommen

GBS De Morgenster in Hardenberg

GBS De Rank in Emmen

GBS De Regenboog in Mariënberg

GBS De Reflector in Hengelo

De volgende scholen zijn bij ons aangesloten:

Op deze scholen 
werken ongeveer 230 
personeelsleden en de 

scholen worden bezocht 
door ongeveer 1.800 

leerlingen.

Scholengroep Hannah
In onze vereniging weten we ons aan elkaar 

verbonden door ons geloof in God de Vader als  

onze Schepper, in God de Zoon als onze Verlosser, 

en in God de Geest als onze Vernieuwer en Trooster. 

De Bijbel is voor ons bron en norm voor het leven. 

Wij verstaan de Bijbel zoals is samengevat in de 

drie formulieren van Eenheid. En in de Apostolische 

geloofsbelijdenis weten we ons verbonden met de 

christenen van alle tijden en op alle plaatsen.

Het is ons verlangen om te groeien in de stijl van 

het Koninkrijk. We willen er voor elkaar zijn. Meer 

uitleg daarover leest u in het identiteitsdocument 

van de vereniging.

Mooi onderwijs
Onze vereniging staat voor kwalitatief goed 

onderwijs aan kinderen van 4-12 jaar: onderwijs 

met een expliciet christelijk profiel, maar ook 

onderwijs dat eigentijds is en aantrekkelijk. 

Lid worden
Bij aanmelding van hun kind wordt aan ouders 

gevraagd of zij lid willen worden van de vereniging. 

Leden zijn de “eigenaren” van de scholen. Zij kunnen 

lid worden als zij lid zijn van een kerkelijke gemeente 

en als zij zich in woord en gedrag willen verbinden 

aan het identiteitsdocument van Scholengroep 

Hannah. Als zij lid worden ondertekenen zij de 

ledenverklaring van Scholengroep Hannah.

Ledenraad
Voor elke school wordt vanuit het voedingsgebied 

een tweetal leden verkozen voor de ledenraad. De 

leden worden verkozen voor een periode van twee 

jaar en zijn, indien ze daartoe bereid zijn, onmiddel- 

lijk herkiesbaar. De kandidaten worden aangedragen 

door de leden uit het voedingsgebied van de school. 

De ledenraad is de gesprekspartner van de bestuur-

der. De ledenraad vormt tevens de algemene vergade-

ring van de vereniging. De leden van de Raad van 

Toezicht worden benoemd door de ledenraad.

Waarom lid worden?
Als lid versterkt u de slagkracht van de vereniging. 

De vereniging houdt scholen in stand die onderwijs 

verzorgen vanuit een expliciet christelijke identiteit, 

zoals verwoord in het identiteitsdocument. Daarin 

onderscheiden de scholen zich van de meeste 

andere basisscholen in hun omgeving. De vereniging 

biedt ondersteuning bij de versterking van de 

identiteit in de scholen. 

Wat betekent uw lidmaatschap?
Als u lid wordt geeft u daarmee aan het werk van  

de vereniging te willen steunen. U doet dat ook  

met een financiële bijdrage. De hoogte van de 

contributie wordt vastgesteld door de ledenraad. 

 

Van ouders die geen lid zijn en wel een kind op 

school hebben, wordt een verenigingsbijdrage 

gevraagd. U bent dan begunstiger van de vereniging.

Hoe wordt het geld besteed?
1. Een deel van de contributie wordt gebruikt om de 

identiteit op scholen te versterken. Bijvoorbeeld 

voor cursussen voor de leerkrachten op het gebied 

van identiteit of voor de aanschaf van Bijbel-

 methodes en ander materiaal dat gericht is op 

realisatie van identiteit.

2.  De behartiging van de belangen van het 

Gereformeerd onderwijs bij de overheid wordt 

gedaan door het LVGS, de landelijke koepel.

 De contributie voor deze organisatie wordt door 

de vereniging betaald. Alle verenigingen samen 

zorgen er voor dat het LVGS in stand kan worden 

gehouden.

Bestuur en Toezicht
Scholengroep Hannah wordt bestuurd door het 

College van Bestuur (CvB). Het CvB bestaat uit één 

persoon. Hij of zij wordt ondersteund door een 

kleine staf van deskundigen. De Raad van Toezicht 

(RvT) – die 3-5 leden telt, houdt toezicht op het 

handelen van het CvB. Het CvB stelt samen met

de directeuren van de scholen beleidsplannen op. 

Het CvB legt verantwoording af aan de RvT.



Scholengroep Hannah

G.K. van Hogendorpstraat 52a
7691 AW Bergentheim
Telefoon  (0523) 271580

secretariaat@hannahscholen.nl 

Ledenadministratie
Op het stafbureau wordt ook de ledenadministratie 

van de schoolvereniging bijgehouden.

E-mailadres: administratie@hannahscholen.nl.

Contributie en ouderbijdrage
Van hieruit worden ook de nota’s voor de betaling 

van de ouderbijdrage en contributie of verenigings- 

bijdrage verzonden. De ouderbijdrage komt ten 

goede van de scholen afzonderlijk. De directeur 

heeft, in overleg met de medezeggenschapsraad, 

de hoogte van de ouderbijdrage per school 

vastgesteld. De ouderbijdrage is een vrijwillige 

bijdrage.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u  
deze altijd stellen via bovengenoemd  
adres. Wij zullen dan ons best doen uw  
vragen te beantwoorden.

De statuten van de vereniging en  
andere belangrijke documenten kunt  
u vinden op onze website:  
www.scholengroephannah.nl.

Leerlingen leren hier het  

belangrijkste doel van hun leven:  

leerling van Jezus Christus  

te worden en zo steeds  

meer op Hem te gaan lijken


