AC vergadering 9 april 2018
Aanwezig AC: Bianca Verdaasdonk, Anneke Kamstra (secretaris), Miranda van den Diepstraten, Lisa
Beskers, Bas Adriaansen, Beate Gierveld (voorzitter), Corné Muis (penningmeester), Tamara
Huijsmans, Cindy Hoefnagels
Aanwezig Team: Patrick Lazaroms, Anki Blommaert, Nicole (MR)
Afwezig: Hedwig Korse, Inge van der Linden, Willie-Anne Stadhouders, Finessa Verschuren
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Opening en welkom
Beate opent de vergadering en heet iedereen welkom.

2. Notulen vorige vergadering
De notulen van 1 maart 2018 zijn goedgekeurd.

3. Ingekomen stukken en mededelingen
Patrick heeft een aantal mededelingen: herstel van meneer Kees verloopt nog steeds langzaam. Er is
nog geen prognose wanneer hij terug komt. Dit heeft gevolgen voor de klas van meneer Kees. De
‘vaste’ invallers die er een aantal weken waren komen niet meer terug. Het blijft lastig om goede
invallers te vinden.
Komende vrijdag is er een landelijke staking. Alleen de leerkrachten die willen staken hoeven geen
les te geven. De andere klassen krijgen wel les. Dit is vanuit het overkoepelende bestuur besloten. Er
is hier pas heel laat op gereageerd vanuit het bestuur, vandaar dat het zo laat gecommuniceerd is
naar de ouders toe.
Er is weer overleg geweest met de architect. Er wordt gekeken of er bezwaar komt uit de buurt,
omdat er twee lagen gebouwd gaan worden. Dit staat eigenlijk niet in het bestemmingsplan, maar
mag wel van de gemeente. Er zal volgende week een bijeenkomst komen voor de buurt. Het terrein
waar nu de oude Rietgors staat is straks weer van de gemeente. Hier zullen geen huizen gaan komen,
waarschijnlijk iets van groen.
Vanuit de MR: de nieuwbouw is besproken, er wordt in de gaten gehouden of het past bij het
onderwijsconcept (werken in units). Ook de manier van betaling van de ouderbijdrage is besproken.
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4. Financieel
Stand van zaken ouderbijdrage: er is tot nu toe € 12.215,- binnen gekomen (321 leerlingen, nog 5
niet betaald).
Autmatische incasso: er wordt binnenkort een afspraak gemaakt bij de Rabobank om dit verder te
regelen.

5. Werkgroepen
Voortgang sportdag: alles is zo goed als rond. Er zijn wat nieuwe onderdelen bij bedacht. Er moeten
alleen nog hulpouders bij komen, zeker voor de bovenbouw. Als er niet genoeg ouders zijn, zal het
afgelast worden. Er komt nog een oproep in de nieuwsbrief. Volgende week dinsdag zal er uiterlijk
gekeken worden of het doorgaat. Wat al een aantal jaren het geval is, is dat ouders niet graag bij de
bovenbouw begeleiden, omdat leerlingen zich niet altijd sportief en netjes gedragen ook tegenover
de hulpouders. Dit gedrag van leerlingen is iets om bespreekbaar te maken bij de leerkrachten.
Voortgang avondvierdaagse: de avondvierdaagse gaat dit jaar niet door, omdat het niet meer
georganiseerd wordt vanuit de VVV. Mocht er niemand meer zijn die dit gaat organiseren, dan gaat
het dit jaar niet door. Er wordt een mededeling in de nieuwsbrief gezet, zodat het bij alle ouders
duidelijk is hoe het ervoor staat. Beate houdt contact met Danielle van de VVV.
Voortgang musical groep 8: deze werkgroep is nog niet opgestart, dit zal waarschijnlijk na de
meivakantie gaan gebeuren.

6. Rondvraag
Lisa: kamp groep 8 is van maandag tot en met woensdag. Worden ze dan donderdag weer om kwart
voor negen op school verwacht? Patrick kijkt dit na en zal het doorgeven aan de ouders. Daarnaast
zijn de paaltjes die bij de rode loper horen uitgeleend aan een andere school, terwijl ze hier nodig
waren. Hoe zit dat? De Rubenshof bestaat 35 jaar en had gevraagd of ze deze mochten lenen.
Aangezien niet bekend was dat ze hier nodig waren, zijn ze dus uitgeleend na overleg. In het vervolg
zou het handig zijn als er eerder wordt aangegeven als ze nodig zijn.
Bas: er gaan geluiden dat er al verschillende ouders aan het rondkijken zijn op andere scholen,
vanwege de invallers en het wisselen bij de units. Patrick geeft aan dat bij vernieuwingen vaak dit
soort geluiden klinken. Dus het is wel een signaal, maar de school is hiervan op de hoogte en geeft
aan dat het niet iets is om zorgen over te maken. De negatieve geluiden kunnen ook uit
onwetendheid komen. Communicatie is hierin belangrijk.
Miranda: wie gaan er stoppen en wie gaan er door in de AC? Lisa gaat stoppen, Inge misschien.
Volgende vergadering wordt dit punt meegenomen.
Beate: er was gevraagd voor nieuwe kleding voor carnaval (steek van de pirns). De vraag of hier
genoeg budget voor is. Er zijn wel minder leerlingen, maar dit wordt meegenomen in de budgetten.
Die worden ieder jaar aangepast.
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