AC vergadering 11 december 2017
Aanwezig AC: Beate Gierveld (voorzitter), Bianca Verdaasdonk, Anneke Kamstra (secretaris),
Hedwig Korse, Inge van der Linden, Cindy Hoefnagels, Corné Muis (penningmeester), Miranda van
den Diepstraten, Jaques Vonk (MR)
Aanwezig Team: Patrick Lazaroms, Anki Blommaert
Afwezig: Willie – Anne Stadhouders, Tamara Huijsmans, Finessa Verschuren, Lisa Beskers, Bas
Adriaansen
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Opening en welkom
Beate opent de vergadering en heet iedereen welkom.

2. Notulen vorige vergadering
De notulen van 9 november 2017: carnavals- en voorjaarsvakantie staan beiden op de kalender van
ouderportaal. Graag deze aanpassen (zijn nu twee weken vakantie). Notulen zijn verder
goedgekeurd.

3. Ingekomen stukken en mededelingen
Patrick heeft een aantal mededelingen: er zijn 90 chromebooks besteld voor unit 3 en 4. Er wordt in
januari mee gestart. Er is een proefcontract voor drie maanden voor de software, er komen mensen
voor trainingen en implementatie van de software. Als dit niet bevalt, kan de software gewijzigd
worden.
Vandaag waren in het VO vanwege de sneeuw de leerlingen eerder vrij. Op de Duizendpoot niet,
leerlingen kunnen niet zomaar naar huis worden gestuurd. Daarnaast kunnen leerlingen van de
middelbare school zelf naar huis, basisschoolleerlingen niet, vandaar dat dit hier niet is gebeurd.
Update MR: er was geen rapport met cijfers deze eerste periode. Er wordt aan de AC nagevraagd wat
we ervan vonden. Hier zijn geen problemen mee. De rapporten die normaal worden gegeven, passen
nu niet bij deze manier van lesgeven in units. Hier wordt aan gewerkt. Ouders gaven wel aan dat er
na het startgesprek niks meer was tot aan februari, vandaar dat er een tussentijds verslag is geweest
van iedere leerling. De huisvesting is besproken. De school komt vier ton te kort. Er moet een nieuw
gesprek met de gemeente plaatsvinden voor meer geld. Eindopbrengsten: de nieuwe methode taal
(Staaltaal) van groep 5 is lastig. Dit komt omdat het uiteraard nieuw is, maar ook vanwege het niveau
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verschil met de verouderde voorgaande methode. Vervoer kleuters met auto: protocol was
verouderd, is nu bijgesteld. Betaling ouderbijdrage en schoolreisgeld: de MR heeft besproken op
welke manieren de betaling hiervan ebter kan. Dit wordt meegenomen door een aantal leden van de
AC.
Versiering Bianca: bij het opbouwen van de schatkamer voor Sinterklaas kwam de werkgroep
erachter dat de doeken er niet meer mooi uitzien. De vraag is of er nieuwe doeken aangeschaft
mogen worden. Ook voor de rekken in de gangen, hier was wat onenigheid geweest tussen de
werkgroep en het team van wie de doeken zijn en wie ze mag gebruiken. Het zou fijn zijn als ze
permanent kunnen blijven hangen, zodat deze ook vastgemaakt kunnen worden en niet meer
verwijderd hoeven te worden. De vraag is wel of dit mag vanwege de brandveiligheid. Er wordt
besloten dat de doeken in ieder geval aangeschaft mogen worden. Bianca gaat hier achteraan. Er
wordt wel een opmerking gemaakt dat spullen die door de AC worden gekocht, ook van de AC zijn.
Graag over en weer melden als er materialen van elkaar geleend worden (zowel team als AC).

4. Financieel
Stand van zaken ouderbijdrage: Er is tot nu toe € 10.795,- binnen gekomen (277 leerlingen, nog 54
niet betaald). Patrick heeft ouders via ouderportaal benaderd die nog moesten betalen. De MR had
ook in de nieuwsbrief een opmerking geplaatst. Daardoor is er weer een deel betaald. In januari
stuurt Anneke weer een overzicht naar Patrick er wordt er verder gekeken.
Autmatische incasso: Beate, Corné, Patrick en Anneke hebben in een overleg gekeken wat de
mogelijkheden zijn m.b.t. de betaling van de ouderbijdrage en het schoolreisgeld. Er wordt gekeken
naar de mogelijkheden van automatische incasso, hiervoor is contact gelegd met een ouder die bij de
Rabobank werkt. Dit zou dan aan het begin aan ouders worden aangeboden bij aanmelding op
school. Opmerking is dat de AC dan een vereniging moet zijn. Dit wordt nagekeken. Daarnaast is het
voorstel om volgend jaar het schoolreisgeld (€ 27,50) te splitsen van het schoolgeld (€ 15,-).
Daarnaast worden meer financiele gegevens op de site gezet om openheid te geven naar ouders toe.

5. Werkgroepen
Evaluatie Sinterklaas: de evaluatie moet nog volgen. Het financiele overzicht is al wel doorgestuurd.
Er is geld over in de werkgroep. Het was een leuke dag. De leerlingen vonden de schatkamer leuk, er
waren alleen een aantal kadootjes kapot, dit was jammer. Niet alle kleuters hadden een goede plek
om naar Sinterklaas te kijken. Dus voorstel om volgend jaar eerst de kleuters naar buiten te laten
komen en daarna pas groep 3 en 4.
Kerstwerkgroep voortgang: er zijn nog wel minimaal vier mensen nodig bij de kerstwerkgroep, zeker
voor donderdagavond voor het verkopen van de gluhwein en de chocomel. Wel erop letten dat de
klassen zelf dit niet gaan verkopen. Er komt nog een oproep in de nieuwsbrief voor meer hulpouders.
Het is wel nodig om eerder aan de bel te trekken voor hulpouders, dit geldt voor alle werkgroepen.
Dit kan ook via Ouderportaal. Het goede doel wordt benoemd, Stichting Leergeld in Oosterhout. De
wensbomen worden gebruikt, de leerlingen mogen immateriele wensen in de boom gaan hangen.
Op 20 december worden er twee wensen (van iedere locatie één) uitgehaald en waargemaakt.
Actviteit MR-OR-Leraren januari: zijn al bezig. Er wordt een lijst gemaild wie wat gaat maken. En wie
wel of niet aanwezig is. Wat we gaan doen, blijft een verrassing!
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6. Rondvraag
Hedwig: de toilet bij WD 3 stinken enorm bij de kleuters. Ze worden elke dag schoongemaakt, maar
als er steeds naast wordt geplast, blijft het stinken. Voorstel om de ouders van de kleuters op de
hoogte te stellen en het er over te hebben met hun kind. Patrick neemt deze opmerking mee.
Willie-Anne: is er een bladblazer aanwezig? Jurgen heeft nu een hoop werk met het opruimen van de
bladeren. Deze is kapot en wordt gemaakt.
Corné: de oude moestuin moet betegeld worden. Dit moet gedaan worden, Patrick neemt dit mee.
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