AC vergadering 1 maart 2018
Aanwezig AC: Bianca Verdaasdonk, Anneke Kamstra (secretaris), Hedwig Korse, Inge van der
Linden, Miranda van den Diepstraten, Lisa Beskers, Bas Adriaansen, Willie-Anne Stadhouders
Aanwezig Team: Patrick Lazaroms, Anki Blommaert
Afwezig: Beate Gierveld (voorzitter), Corné Muis (penningmeester), Tamara Huijsmans, Cindy
Hoefnagels, Finessa Verschuren
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Opening en welkom
Willie-Anne opent de vergadering en heet iedereen welkom.

2. Notulen vorige vergadering
De notulen van 23 januari 2018 moeten nog uitgewerkt worden. Deze worden de volgende
vergadering besproken.

3. Ingekomen stukken en mededelingen
Patrick heeft een aantal mededelingen: het herstel van meneer Kees gaat minder snel dan verwacht.
Er wordt extra vervanging geregeld. Het is wel lastig vervanging te regelen i.v.m. de invalpoule
waaruit de invallers geregeld moeten worden. Er is daar een tekort aan invallers. Door de wet Werk
en Zekerheid mag er niet een tijdelijke invalkracht via een vacature geregeld worden met een tijdelijk
contract. Het moet via de invalpoule worden geregeld. Het geeft wel problemen in de klas bij een
aantal leerlingen. Steeds nieuwe invallers is niet goed voor de conitnuiteit. Daarnaast kunnen jongere
invallers zich vaak aanpassen aan de manier van werken in units, de wat oudere invallers hebben hier
vaker problemen mee. Dit is allemaal bekend en er wordt geprobeerd dit zo goed mogelijk op te
lossen.
Schoolfotograaf Anneke is jarig geweest. Is daar wat voor geregeld? Dit is geregeld, ze heeft een
kadobon gehad.
Er is contact gelegd met de wethouder van de gemeente Oosterhout m.b.t. de nieuwbouw. Die wil
een keer komen kijken in de hoop dat het proces versneld wordt. Er is voor nu een aangepast plan
gemaakt voor de nieuwbouw wat weer wordt voorgelegd aan de gemeente.
Er is besloten na de laatste studiedag om de groepen tijdelijk niet te laten wisselen in de units, de
leerlingen blijven in de basisgroep. De eigen leerkrachten hebben meer zicht op de leerlingen en het
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geeft minder onrust. De leerlingen gaan wel per basisgroep steeds naar een ander lokaal, omdat in
ieder lokaal de ruimte is ingericht voor een bepaald onderdeel (rekenen, taal etc.). Uiteindelijk zal er
weer gewisseld gaan worden als een unit daaraan toe is. Unit 1 en unit 4 draaien nu vrij goed. Unit 4
heeft wel aparte groepen (7 en 8) en niet gemengd (bepaalde onderdelen volgen ze wel gemengd).
Bij unit 2 en 3 ligt de meeste uitdaging.
Vanuit de MR: er is een lichte daling in de cito scores. Dit zal in de gaten gehouden worden. Voor
volgend jaar blijven er 13 groepen. Er zijn minder leerlingen volgend jaar, dit betekent dat de
groepen wat kleiner worden. Unit 1, 2 en 4 worden drie basisgroepen. Unit 3 worden vier
basisgroepen. Er zullen door deze samenstelling (drie en vier basisgroepen) weer nieuwe groepen
gevormd moeten gaan worden. Daarnaast komt er geld vrij vanuit de overheid om de werkdruk te
verlichten. Er wordt met het team gekeken waar dit aan besteed zal worden om daadwerkelijk de
werkdruk te verlichten.

4. Financieel
Stand van zaken ouderbijdrage: er is tot nu toe € 12.000,- binnen gekomen (312 leerlingen, nog 15
niet betaald). Er moet wel een brief opgesteld worden voor de ouderbijdrage volgend jaar. Beate,
Patrick, Corné en Anneke komen hierover bij elkaar (indien mogelijk voor de volgende vergadering).
Autmatische incasso: er is gekeken naar de mogelijkheid voor automatische incasso. Dit kost niet zo
heel veel (paar tientjes) en bespaart een hoop werk. Als het ingevoerd wordt, zal dat gestart worden
bij de ouders van nieuwe leerlingen. Voor de leerlingen die nu op school zitten is het handig de
mogelijkheid voor automatische incasso ook aan te bieden, maar niet te verplichten. Let er wel op
dat ouders binnen een bepaald aantal dagen het geld terug kunnen laten storten. Nakijken hoeveel
dagen dat dit is en hoeveel kosten hier eventueel aanzitten.

5. Werkgroepen
Update lijst werkgroepen:
-

Pasen: alleen eiertikwedstrijd. AC zorgt voor prijs winnaar eiertikwedstrijd (grote
chocoladehaas). Bianca kijkt hiervoor.
Schoolplein: moet wel iets aan gebeuren, veel losse tegels e.d. Patrick neemt dit mee.
Musical groep 8: Inge gaat samen met Hedwig bardiensten draaien. Er zijn genoeg anderen
die bij kunnen springen. Er moeten nog ouders voor dinsdag en woensdag 3 en 4 juli
geregeld worden voor de musical (voorbereiden met leerkrachten, rode lopers klaarleggen,
hapjes maken en ’s avonds wegzetten en uitdelen). Monique wil dit doen en zal als
aanspreekpunt dienen. Eventueel Linda Damen? Ook een oproep in de nieuwsbrief zetten
hiervoor.

Evaluatie carnaval: het was weer een gezellige ochtend. De hulpouders buiten de AC hebben goed
geholpen en vonden het leuk. De samenwerking ging goed. Er zijn veel leuke nieuwe ideetjes
opgedaan en uitgewerkt, zoals escape room, foto maken, bierpong, kleuterbingo en kleuterdisco. Er
was ook een dj aanwezig. De muziek mag wat harder volgend jaar. Er waren genoeg hulpouders. De
gewone bingo was minder druk bezocht dit jaar en de prijzen vonden de leerlingen minder leuk. Er
zou misschien een ander spel voor in de plaats kunnen komen. De werkgroep wil graag een nieuwe
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steek voor prins carnval kopen. Ook de cape kan wat opgepimpt worden. Anneke kijkt na in de
mappen hoeveel het vorige keer kostte (en waar), en neemt dit op met Inge.
Voortgang sportdag: unit 1 blijft op school. Unit 2 t/m 4 gaan naar de Twins, alleen in de ochtend. Er
wordt geen ontbijt of lunch verzorgd. Er wordt rekening gehouden dat unit 1 een kwartier
eerder/later stopt dan unit 2 t/m 4. Er komt weer een stormbaan waar nu alle leerlingen op kunnen
(niet alleen de bovenbouw). Er komt geen klein springkussen naast.

6. Rondvraag
Hedwig: schoolarts komt binnenkort, ouders zijn daar niet bij, ook niet bij groep 2? Dat is ieder jaar
zo, ouders krijgen bericht naderhand.
Bianca: er zijn kinderen met allergieen. Hier wordt niet in alle werkgroepen rekening mee gehouden.
Dus hoe wordt dit geregeld? Er moet eigenlijk een lijst komen waarop dit staat. Let wel op privacy.
Dit zou via ouderportaal geregeld kunnen worden. Het gaat om allergieen en alles wat vanwege
geloofsovertuigingen niet gegeten mag worden. Het moet in alle werkgroepen in de gaten gehouden
worden.
Bas: hoe wordt er omgegaan als een kind iedere keer hoofdluis heeft? Als school wordt er bovenop
gezeten als dat niet goed wordt behandeld. Hier wordt dus genoeg actie ondernomen als dit nodig is.
Willie-Anne: unit 3 gaat naar het theater. Dit valt gelijk met het open podium waar ouders mogen
komen kijken. Wordt dit nog ingehaald? Nee, het open podium zal vervallen. De vraag wordt gesteld
of het uitje OR-MR-team door moeten bliijven gaan, omdat er weinig mensen aanwezig zijn. In de
vorige vergadering is besloten dat dit komend jaar overgeslagen zal worden. Het zou ter vervanging
op een vrijdagmiddag kunnen aan het begin van het schooljaar.
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