AC vergadering 3 oktober 2017
Aanwezig AC: Bianca Verdaasdonk, Anneke Kamstra (penningmeester), Miranda van den
Diepstraten, Lisa Beskers, Hedwig Korse, Finessa Verschuren, Bas Adriaansen, Willie – Anne
Stadhouders, Tamara Huijsmans, Inge van der Linden, Cindy Hoefnagels, Corné Muis
Aanwezig Team: Patrick Lazaroms, Anki Blommaert
Afwezig: Beate Gierveld (voorzitter)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Opening en welkom
Willie-Anne neemt waar voor de voorzitter en opent de vergadering.
2. Notulen vorige vergadering
De notulen van vergadering van 3 september 2017 zijn goedgekeurd en kunnen geplaatst worden op
de website.
3. Ingekomen stukken en mededelingen
Patrick heeft een aantal mededelingen:
Bedankt alle aanwezigen voor de geweldige feestweek. Hij heeft veel positieve reacties en
complimenten ontvangen van ouders. Fijn dat er zoveel mensen hebben bijgedragen om dit voor de
kinderen tot een succes te maken.
Units draaien nu een aantal weken. Patrick ziet veel mooie dingen gebeuren. Hij krijgt oa terug van
de kinderen dat ze het fijn vinden dat ze veel mogen kiezen. Leerlingenraad is vorige week samen
gekomen en de kinderen waren ook positief en kunnen goed benoemen wat ze mooi vinden. Ook
hier kwam terug dat de kinderen het fijn vinden dat ze een keuze hebben. Volgende week woensdag
en donderdag komt er een externe iemand meekijken hoe het verloopt met het werken in de units.
Gaat ook in gesprek met diverse leerkrachten en koppelt daara haar bevindingen terug met evt
verbeterpunten.
Bijgebouwen (bijtje) 1 gebouw is inmiddels weg en deze week wordt er gestart met opnieuw
bestraten. Het is nog niet bekekend wanneer de andere gebouwen weggaan. Eea hangt af van de
gemeente. Units gaan uiteindelijk naar de Achthoek in Den Hout.
Nieuwbouw: het lijkt rustig op dit front maar achter de schermen gebeurt er veel. Er worden 6
aannemers aangeschreven met de vraag of ze mee willen gaan bouwen voor het bedrag wat er nu
ligt. Inschatting is dat waarschijnlijk een aannemer niet kan bouwen voor dat bedrag. Helaas is deze

weg nodig om weer in gesprek te kunnen gaan met de gemeente om te kijken of er toch meer
budget beschikbaar gesteld kan worden.
MR vergadering: Patrick geeft een terugkoppeling van hetgeen er is besproken:
De oudergeleding van de MR heeft gevraagd of er een onderzoek kan komen voor een
continurooster. Patrick en Nicole hebben aangegeven hieraan mee te werken en gaan eerst samen
de kaders schetsen waarop een onderzoek kan komen. De planning is om het onderzoek dit
schooljaar af te ronden.
4. Financieel
Stand van zaken ouderbijdrage:
Er is tot nu toe Euro 8250,00 binnen gekomen (220 leerlingen). Anneke verwacht nog wel dat er
meer ouders gaan betalen, maar we hebben dit jaar minder binnen dan om dezelfde tijd vorig jaar. Er
komt nog een reminder in de nieuwsbrief.
Het doel om meer geld binnen te krijgen door de bijdrage schoolreis samen te voegen met het
schoolgeld is niet bereikt. Volgende vergadering komt dit als actiepunt op de agenda. Hoe gaan we
verder.
Schoolreis: 21 leerlingen hadden een abonnement. De ouders zijn via de nieuwsbrief geïnformeerd
dat ze een gedeelte van het schoolgeld terug konden krijgen. Voor 13/10 moeten ze dit aangegeven.
Tot nu toe zijn er nog niet veel ouders die hun geld terug hebben gevraagd.
Kascontrole: terugkoppeling was goed.
5. Vacature secretaris/ afscheid Henry
Corné geeft aan dat hij wel de rol van penningmeester op zich wil nemen. Anneke heeft aangegeven
wel door te willen schuiven naar secretaris. Anneke en Corné stemmen samen nog eea af en
koppelen dit de volgende vergadering terug. Henry was niet aanwezig.
6. Vaststellen werkgroepen
Willie-Anne gaat bij Anja na of er nog ouders zijn die zich vorig jaar bij de eindborrel hebben
aangemeld voor bepaalde activiteiten. Inge gaf aan dat ze door 2 ouders is aangesproken die zich
hadden aangemeld voor de werkgroep carnaval maar niks meer hebben gehoord. Inge checkt nog
even of ze nog steeds beschikbaar zijn en dan zijn er in ieder geval al twee mensen voor de
werkgroep Carnaval. Er hoeft dan alleen nog maar iemand van de AC bij.
Willie-Anne zorgt voor een algemene oproep in de nieuwsbrief voor de werkgroepen waarvoor we te
weinig AC leden hebben.
Leef en leed: nog geen vrijwilligers
AC/MR/Team activiteit: Willie-Anne, Lisa, Bianca
Dit jaar is AC/MR aan de beurt voor organisatie. We hebben afgesproken dat de AC/MR/team
activiteit dit jaar plaatsvindt op VRIJDAGAVOND 19 januari 2018!!!! Een week eerder
kunnen er een aantal mensen niet, vanwege vele nieuwjaarsborrels. Het verzoek is wel om het nu al
in je agenda te noteren en ook daadwerkelijk te komen. Vorig jaar was de opkomst van de OR erg
laag.

Sinterklaas : Bianca, Tamara en Finessa. Cindy wil hier eventueel ook bij aansluiten.
Vanuit het team juf Ellen.
Schoolfotograaf :Miranda en Inge
Kerst: Lisa, Cindy, Marjolein?? . Vanuit het team juf Francé.
Carnaval: Bianca Beumer, Jacqie van den Hoek, dit zijn de ouders die hebben aangegeven te willen
helpen. Vanuit AC Inge ?? Vanuit het team juf Moreen.
Pasen: nog geen leden, even afwachten wat er uit de oproep komt.
Sportdag: Hedwig, Miranda en Bianca. Vanuit het team meneer Ronald.
Avondvierdaagse: Beate en Willie-Anne
Muscial :nog geen AC leden.
Vanuit het team meneer Ronald, juf Ellen, juf Nadya
Catering eindborrel en musical: Hedwig
Eindfeest: Willie-Anne en Cindy. Vanuit het team juf Moreen
Schoolreis 2018: Finessa, Miranda en Bianca. Vanuit het team juf Helma.

8. Werkgroepen
Musical groep 8: evaluatie is gemaakt en naar Beate gestuurd. Beate zal deze nog doorsturen naar AC
leden.
Lustrum : evaluatieformulier moet nog worden gemaakt. Juf Anja gaat eerst met team evalueren en
daarna met de werkgroep.
Schoolreis 2017 : evaluatie gemaakt en besproken
Sinterklaas: is opgestart, Sinterklaasjournaalpakket is opgevraagd voor Unit 1 en 2. Sinterklaas komt
1 december naar de 1000-poot.
Kerst : nog niet opgestart.

Er is een lijst met daarop de werkgroepen en benodigde aantal leden. Lisa zoekt deze op en mailt en
mailt deze nog door.

8. Website OR en foto
Website moet nog worden gevuld. Nu staat er onder het kopje OR helemaal niks. De informatie ligt
nog bij Henry. Anneke pakt dit op.
Er is een groepsfoto gemaakt.

9. Rondvraag
Anneke: geeft aan dat het mascottepak door iedere werkgroep gebruikt kan worden.
Willie-Anne: vroeg zich af of er reacties zijn gekomen op de prijsvraag (naam mascotte) Er zijn een
paar reacties gekomen, maar er komt nog een oproep in de nieuwsbrief.
Bianca: vraagt of er een andere plaats kan komen voor de fietsenstalling WD3. De fietsenstalling is nu
naast het pannaveldje. Patrick gaat kijken naar een andere plaats.
Lisa: heeft vraag over de nieuwe taalmethode. Hoort terug dat deze zeer pittig is. Is dit bij Patrick
bekend?
Patrick geeft aan dat het een pittige methode. De oude methode was achterhaald en de overgang
naar de nieuwe methode is vooral pittig voor groep 5,6,7,8. Er zit namelijk een gat tussen wat ze
hebben gehad en wat ze nu krijgen. Ze zijn nog aan het kijken hoe het gat te dichten.
Inge: Ouderportaal melding dat Argus Clou in unit 3 niet aan de volledige groep gegeven kan worden,
omdat de lesstof voor groep 5 te moeilijk is. Hoe is dit opgelost? De lesstof van Argus Clou wordt nu
in de basisgroep apart gegeven. Cynthia vraagt zich af wat de reden is dat niet alle groepen dezelfde
stof behandelen. Dit heeft te maken met het beschikbare lesmateriaal.
Bianca: er heerst al een tijd hoofdluis op school. Bianca geeft aan dat het fijn zou zijn als er binnen
een basisgroep luizen zijn dat dit dan aan de gehele unit wordt gecommuniceerd. Aangezien
kinderen wisselen binnen de units.
Corne: vraagt zich af waar de grens ligt om activiteiten te bezoeken met de fiets ipv auto. Voorheen
was het groep 6, maar door het werken in units is dit nu vanaf groep 7.

