Concept Notulen zakelijke ouderavond 3 oktober 2017
Aanwezig: 22 personen inclusief ouderraad
Afwezig: Monique Hoogeveen (OR), Hilde Plugge (OR)
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20:00 uur en heet alle aanwezigen namens de ouderraad
van harte welkom. De voorzitter benoemt de diverse partijen voor de verschillende agenda
punten.
2. Vaststelling agenda
Bij het agendapunt “Jaarverslagen” is de nummering vergeten. De agenda wordt verder
ongewijzigd vastgesteld. Na de afsluiting zal de nieuwe kinder fysiotherapeute (Anita Siebring)
zich voorstellen en wat vertellen over haar werk.
3. Vaststelling notulen van de zakelijke ouderavond op 4 oktober 2016
Er zijn geen opmerkingen over de notulen gemaakt, waarna deze zijn vastgesteld.
4. Jaarverslagen over het schooljaar 2016-2017
Jaarverslag MR:
Mariken ligt het verslag toe. De MR geeft advies en stemt op punten toe. Afgelopen jaar is onder
meer het continurooster geevalueerd. De MR is voor het algemeen gebeuren, niet voor
individuele gevallen. Afgelopen jaar afscheid van Tiny. Dolf is nu adviserend.
Er komt een opmerking over het mobiele telefoon protocol. Dit wordt kort toegelicht.
Rolf vraagt naar de evaluatie van het continurooster. Dit heeft plaatsgevonden na de kerst
vakantie. Johannes licht eea toe vanuit de rol van de MR. Het team is ook positief over het
nieuwe continurooster.
Er zijn geen verdere op- of aanmerkingen op het jaarverslag van de MR.
Jaarverslag OR:
Rolf licht de taken van de OR toe. Dit wordt weergegeven in het jaarverslag. Ondersteuning bij
diverse activiteiten (Sint, Kerst, verkeer etc). Daarnaast worden er fondsen geworven om
activiteiten zoals schoolreizen te financieren. Er zijn geen verdere opmerkingen.
Financieel jaarverslag:
Laurens (penningmeester) geeft ruimte voor vragen vooraf. Hij licht hierna het financieel verslag
toe. Afgelopen jaar (2016/2017) is 96% van de ouderbijdrage geïncasseerd. Dit schooljaar is de
resterende ouderbijdrage van het schooljaar 2015/2016 geïnd. Bij het oud papier is een toename
te zien van de opbrengst. Dit komt door de container.
De TSO is gestopt, dit staat op 0,-. De schoolreis naar Texel heeft plaatsgevonden. Daarnaast was
een nieuwe grote kostenpost, de Lego leerlijn. OR draagt 50% bij (4.500,-). Verder een stabiel
financieel patroon.
De vraag wordt gesteld naar de balans die er niet is. De OR heeft een mooie reserve, maar staat
er niet op.
Er zijn geen verdere opmerkingen over het financieel verslag.
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5. Kascommissie
De kascontrole is uitgevoerd door Anja van Ruitenbeek en Annet Bos.
De kascommissie deelt mee dat alles er netjes en verzorgd uitzag. Aan de penningmeester wordt
decharge verleend. Anja van Ruitenbeek is aftredend. Voor haar zal Wilma Boer het overnemen.
6. Mededelingen van de school
Dolf Dekker licht de mededelingen vanuit de school toe:
- Op 1 oktober is de peildatum voor het leerlingenaantal, waaruit de bekostiging wordt
bepaald. Nu zijn er 102 leerlingen. Gezien de instroom verwacht Dolf een afname van het
aantal leerlingen. Per 23 leerlingen wordt 1 Fte toegekend. Het omslagpunt ligt rond de
75 leerlingen.
- Dit schooljaar is in groep 3 gestart met een nieuwe methode voor het lezen. Er wordt niet
meer gewerkt met woorden (maan/roos/vis), maar meer met letters. Verder is het
wereld orienterend. Voor kinderen wordt het daardoor interessanter. Ook is spelling
hierin beter geintegreerd.
- In groep 4 is de methode staal gestart. Gezien de resultaten van de afgelopen jaren kan
de spelling op school verbeterd worden. Het motiveert de kinderen en bevat veel
woordenschat, waardoor het begrijpend lezen zou moeten verbeteren
- De Lego leerlijn is verder vorm gegeven. Vanaf groep 5 zijn de leerlingen weer gestart. In
groep 7 is men begonnen met programmeren wat een belangrijk aspect is.
- Natuur is een ander belangrijk speerpunt van de school. Hiervoor is een commissie bezig
om te kijken hoe het schoolplein verbeterd kan worden.
- Het techniek lokaal is heringericht, dit verdiende verbetering en is nu opgeruimd.
7. Verkiezing OR-leden
Aftredend en herkiesbaar zijn Geeske Persoon, Jolanda IJmker, Laurens Prikken en Rolf
Venekamp. Er hebben zich geen andere kandidaten vooraf gemeld bij de OR, zodat bij deze de
voorgestelde kandidaten zijn herkozen.
8. Mededelingen verkeersouders
Komend schooljaar zijn er wederom een aantal activiteiten gepland, mede om het certificaat DVL
te behouden. Jolanda licht de activiteiten voor aankomend schooljaar toe
- fietscontrole (4 oktober!). Dit jaar wordt dit door VVN uitgevoerd.
- het “dode hoek” project van afgelopen jaar was met tractor met ploeg, gericht op het
uitzwenken van de combinatie.
- De gordelcontrole is ook uitgevoerd.
- Groep 1/2 heeft oversteekles gehad.
- Afgelopen jaar heeft weer het verkeersexamen plaatsgevonden.
- Het programma voor andere groepen is nog niet bekend.
9. Rondvraag
Geen van de aanwezigen maakt hiervan gebruik.
10. Sluiting
De voorzitter sluit het officiele deel van de vergadering om 20.36 uur. Hierna zal de nieuwe
kinder fysiotherapeute (Anita Siebring) zich voorstellen en wat vertellen over haar werk.
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