
CONCEPT 

Ter vaststelling op de ledenvergadering van 15-02-2019, in het hoofdkantoor van de AOb. 

Aanvang 13.00 uur 

 

Verslag extra ledenvergadering van Sint Bonaventura op 13 november 2017 in het kantoor van de 
AOb te Utrecht.  

Agenda: 
Opening 
Vaststellen verslag ledenvergadering dd 23 juni te Den Bosch 
Bestuursverkiezing 
Rondvraag 
Afluiting 

Opening: 
Na een korte moment van contemplatie opent de voorzitter de vergadering en ligt de aanleiding voor 
deze extra ledenvergadering kort toe.  
Inmiddels is het nieuwe bestuur, bestaande uit Willibrord van den Besselaar en Peter Boelens 
begonnen met haar werkzaamheden. Omdat Fleur Buysen haar onderwijsloopbaan heeft beëindigd 
is er een vacature voor een algemeen bestuurslid. Om daarin te voorzien heeft het bestuur een 
oproep doen uitgaan waarin we leden uitnodigen om zich kandidaat te stellen. Dat heeft ertoe geleid 
dat er een kandidaat is.  

Vaststellen van de notulen van de vergadering dd 23 juni jl. 
Deze worden onder dank zegging aan de notulist die deze klus voor de laatste keer op zijn schouders 
had, zonder wijzigingen, goedgekeurd. 

Bestuursverkiezing. 
Ter voorbereiding hebben alle leden een schriftelijke kandidaatstelling van Marieke Coumans, de 
enige kandidaat, via de nieuwsbrief van Sint Bonaventura ontvangen. Dit nieuwsbrief-artikel is als 
bijlage aan de notulen toegevoegd. 
Na een korte verdere kennismaking tussen aanwezigen en kandidaat wordt zij per acclamatie door 
de ledenvergadering benoemd als nieuw bestuurslid. 

In de rondvraag wordt het voltallige bestuur van diverse kanten veel succes gewenst. 

En wordt de vergadering met een moment van stilte afgesloten. 

 

 

Bijlage uit de nieuwsbrief van sept/okt 2017 van Sint Bonaventura 

Marieke Coumans stelt zich voor 



"Mijn naam is Marieke Coumans en ik woon in Vleuten. Ik ben moeder van drie kinderen en werk op het IJburg 
College in Amsterdam. Graag stel ik mij kandidaat voor de functie van algemeen bestuurslid bij Bonaventura.  
 
In 2003 studeerde ik af als docente levensbeschouwing aan de lerarenopleiding Theologie/ Levens-beschouwing. 
Naast de zestien jaar die ik inmiddels werk als docent in het voortgezet onderwijs, heb ik ook gewerkt in 
gespecialiseerde psychiatrische zorginstanties en vaker deelgenomen aan onder-wijsprojecten in 
ontwikkelingslanden.  
 
Op mijn huidige school geef ik het vak Mens en Identiteit, waarbij allerlei thema’s aan de orde komen met 
betrekking tot burgerschap, identiteitsontwikkeling en levensbeschouwing. Ook vervang ik de afdelingsleider bij 
afwezigheid en vervul de taak als interne vertrouwenspersoon. 
 
Ik denk daarom zeer actief mee op beleidsmatig niveau over de soci-ale veiligheid en visie en identiteit van onze 
school. Ik vind het daarom bijzonder interessant ook op landelijk niveau dieper mee te kunnen denken over hoe 
de pedagogische opdracht, gericht op de levensbeschouwelijke vorming van de leerling, op een relevante 
manier  vertaald kan worden naar deze tijd. Hopelijk kan ik hieraan dus, via onder andere Bonaventura , een 
bijdrage leveren!" 

 


