AC vergadering 9 november 2017
Aanwezig AC: Beate Gierveld (voorzitter), Bianca Verdaasdonk, Anneke Kamstra (secretaris), Lisa
Beskers, Hedwig Korse, Finessa Verschuren, Willie – Anne Stadhouders, Tamara Huijsmans, Inge van
der Linden,
Aanwezig Team: Patrick Lazaroms, Anki Blommaert
Afwezig: Cindy Hoefnagels, Corné Muis (penningmeester), Bas Adriaansen, Miranda van den
Diepstraten
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Opening en welkom
Beate opent de vergadering en heet iedereen welkom.
2. Notulen vorige vergadering
Punt 6 uit de notulen van 3 oktober 2017: er waren geen inschrijflijsten met het eindfeest, dus geen
ouders die zich op deze manier hebben aangemeld. Anneke zal naar de opzet en invulling van
website gaan kijken. Er is geen oproep meer in de nieuwsbrief gekomen voor een naam voor de
mascotte. Er komt een herhaling hiervan in de nieuwsbrief. De notulen van de vergadering van 3
oktober 2017 zijn verder goedgekeurd en kunnen geplaatst worden op de website.
3. Ingekomen stukken en mededelingen
Corné zal penningmeester worden en Anneke zal de functie van secretaris over gaan nemen. Wel zal
Anneke aanspreekpunt blijven op school, omdat ze vaker aanwezig is.
Patrick heeft een aantal mededelingen: overleg gehad met Ronald en Ellen over de musical van groep
8. Er is nog maar 1 locatie (WD1) om de musical op te voeren (op WD3 is geen plaats meer omdat
unit 1 daar lesactiviteiten heeft), waardoor er nu 2 afsluitende avonden komen. Dinsdagavond en
woensdagavond is voor de klassen afscheidsavond. Maandag, dinsdag en woensdag overdag zijn de
overige uitvoeringen. Een goede externe locatie is (nog) niet gevonden. Voor de werkgroep betekent
dit een dubbele bezetting, voor twee avonden.
Nieuwbouw loopt nog steeds. Twee aannemers hebben berekening gemaakt en willen de bouw
doen. Er moet gekeken worden welk bedrag daar uitkomt, dit zal hoger zijn dan nu beschikbaar is. Er
moet dan gekeken worden bij de gemeente of er meer geld vanuit de gemeente kan komen.
Afgelopen vrijdag was er een studiedag voor de docenten van unit 3. Er waren een aantal knelpunten
(vb. middagprogramma groep 5/6, groepsgrootte meer groep 5 dan groep 6 leerlingen) waardoor dit
noodzakelijk was. Samen met Nicolle zijn de docenten van unit 3naar St Jan geweest in Oosteind, ze
hebben gekeken hoe het daar gaat. Dit was een positieve ervaring. Er zijn oplossingen bedacht voor
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de knelpunten. Dit moet nog wel verder uitgewerkt worden. Op dit moment loopt het nog niet
volledig, zeker de leerlingen uit de ‘middenmoot’ moeten gezien blijven worden. De unit is ook
groter geworden door meer instroom vanuit de Hobbit dan verwacht. Het is een geheel andere
manier van les geven, iedereen moet hier aan wennen en het moet nog bijgeschaafd worden. Er is
wel over het geheel een goede start gemaakt.
4. Financieel
Stand van zaken ouderbijdrage: Er is tot nu toe € 9.310,- binnen gekomen (239 leerlingen). Er zal voor
nu een lijst opgesteld worden wie niet betaald hebben. Zij zullen via Ouderportaal een bericht krijgen
waarin aangeven wordt dat we graag zien dat er betaald wordt, omdat er anders geen budget meer
is voor de komende activiteiten.
Hoe verder met de betaling van de ouderbijdrage: voor dit jaar zal er weer op dezelfde manier achter
het achterstallige geld aangegaan worden. Voor volgend jaar zal de ouderbijdrage en het
schoolreisgeld weer apart geind worden. Het schoolreisgeld wordt vastgesteld op € 25,- en de
ouderbijdrage op € 15,-.
5. Definitief vaststellen werkgroepen
De lijst is verder aangepast. Voor carnaval zal nog één ouder extra gewerfd worden. Er zijn altijd veel
schminckouders nodig. Voorstel is om leerlingen uit unit 4 te vragen om de units 1 en 2 te
schmincken. In de bovenbouw kunnen ze zich dan niet laten schmincken.
6. Werkgroepen
Terugkoppeling schoolfotograaf: er zijn nog geen reacties of opmerkingen geweest. Het is in ieder
geval goed gegaan dit jaar. De werkgroep hoefde niets te doen, alles liep vanzelf.
Kerstwerkgroep voortgang: ze zijn al bij elkaar gekomen. Het thema wordt ‘Samen voor elkaar’.
Omdat er leerlingen uit verschillende landen op school zitten, willen ze het kerstfeest laten zien zoals
het in verschillende landen wordt gevierd. Ze willen ouders van de leerlingen uit andere landen erbij
betrekken. Het idee is om het kerstdiner per unit te laten plaats vinden. Dit worden wel grote
groepen, misschien toch in de basisgroep? Ook de invulling van de kerstmarkt is in het thema van de
landen. Deze zou wel in de ruimtes van de unit gehouden kunnen worden. De opbrengst is voor een
goed doel, misschien de voedselbank. De wensboom wordt ook meegenomen in de kerstviering.
Voor unit 3 en 4 komt er een digitale wensboom.
Actviteit MR-OR-Leraren januari: moeten nog bij elkaar komen.
7. Rondvraag
Inge: moeten er weer luizencapes komen? De richtlijnen van het RIVM worden gevolgd, deze geven
aan dat luizencapes niet helpen. Er zouden tips in de nieuwsbrief kunnen komen wat mensen tegen
hoofdluis kunnen doen.
Willie-Anne: wanneer komen er weer klassenlijsten van de nieuwe groepen? Deze worden sinds
Ouderportaal niet meer uitgedeeld. Mag ook niet meer vanwege nieuwe wetgeving. Op
Ouderportaal zijn alle adresgegevens te vinden als de ouders dit hebben aangegeven op
Ouderportaal.
Bianca: op Ouderportaal staat de carnavals- / voorjaarsvakantie onduidelijk aangegeven.
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