AC vergadering 21 juni 2018
Aanwezig AC: Bianca Verdaasdonk, Anneke Kamstra (secretaris), Miranda van den Diepstraten, Lisa
Beskers, Bas Adriaansen, Beate Gierveld (voorzitter), Cindy Hoefnagels, Hedwig Korse, Inge van der
Linden
Aanwezig Team: Patrick Lazaroms, Anki Blommaert
Afwezig: Corné Muis (penningmeester), Willie-Anne Stadhouders, Finessa Verschuren, Tamara
Huijsmans
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Opening en welkom
Beate opent de vergadering en heet iedereen welkom.

2. Notulen vorige vergadering
De notulen van 22 mei 2018 zijn goedgekeurd.

3. Ingekomen stukken en mededelingen
De nieuwbouw: alles is goedgekeurd, de tekeningen staan op de website. Het is de vraag wanneer er
gebouwd gaat worden. In ieder geval wordt er in 2018 gestart. Dit hangt er o.a. vanaf wanneer de
bouwmaterialen aanwezig zijn.

4. Financieel
Stand van zaken ouderbijdrage dit schooljaar: er is € 12.325,- binnen gekomen (324 leerlingen, nog 2
niet betaald).
Voor het nieuwe schooljaar is er tot nu toe € 2.380,- betaald (56 leerlingen). Er komt over een paar
weken nog een reminder in de nieuwsbrief over de ouderbijdrage.
Begroting / budgetverdeling nieuwe schooljaar: hier wordt nog aan gewerkt. Er moet nog wel naar
gekeken worden of er nog onvoorziene kosten zijn voor komend schooljaar, zoals de shirten (deze
zijn ver versleten) en er mag iets gedaan worden bij de opening van de nieuwbouw.
Kascontrole: Beate gaat de kas mee controleren samen met Anneke en Corné.
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5. Werkgroepen
Evaluatie sportdag: bij de onderbouw ging alles goed. Bij de bovenbouw zijn wat aandachtpunten. Er
was dit jaar geen koffie voor de hulpouders, dit wordt komend jaar wel gedaan. Bij een aantal spellen
zoals boogschieten zijn wat meer hulpouders nodig. Uiteindelijk waren er meer dan genoeg
hulpouders. Volgend jaar heeft unit 1 (groep 1, 2 en 3) op school sportdag, unit 2 en 3 gaan naar de
Twins. Er wordt gekeken om in schooljaar 2019-2020 de sportdag bij Sorpio te gaan houden. Dan
gaan alle klassen daarheen.
Evaluatie avondvierdaagse: er waren meer dan 100 aanmeldingen dit jaar. Het was heel fijn dat
Danielle via de VVV ook mee heeft geholpen. Bij het uitreiken van de medailles stonden we op een
goede plek. Misschien volgend jaar de mascotte erbij tijdens de medaille uitreiking? Het was niet
handig dat er geen spandoek was bij de start. Er was geen duidelijk punt zodat iedereen kon zien
waar ze konden starten. Het spandoek is niet pratisch, misschien volgend jaar een t-shirt aan een
stok of een knuffel duizendpoot. Er stonden minder leerkrachten langs de weg, dat was wel jammer.
Voortgang musical groep 8: Monique organiseert met Ellen, Ronald en Nadia de musical avonden van
groep 8. Hedwig en eventueel Aurora zulllen helpen wat hapjes te maken. De avonden zijn geregeld
(bardienst). Voor de dinsdagmiddag 3 juli zal Aurora Monique gaan helpen met versieren. Het
verzoek aan de leerkrachten om mee te helpen met het opruimen aan het eind van de avonden. Er
wordt gekeken om de film van de DVD volgend jaar op USB stick te zetten.
Voortgang eindfeest: dit loopt goed. Er zijn boodschappen gedaan. Er komt weer een springkussen.
De leerlingen zijn goed bezig met organiseren, ze krijgen veel gesponsord. Er is daarom nog niet veel
geld uitgegeven en er zal ruim binnen het budget uitgekomen gaan worden. Er zijn 14 hulpouders
nodig. Als er nog hulpouders nodig zijn, komt er een oproep in de nieuwsbrief.
Voortgang eindborrel: dit is geregeld. Vorig jaar waren er wel problemen met het wisselen van de
fusten. Goed erop letten dat iemand dit kan.
Voortgang fotograaf: de schoolfotograaf komt 13 en 14 september. Er moet voor de donderdag in
ieder geval nog een hulpouder gezocht worden. Als tip voor het jaar erop wordt aangegeven ‘Face to
face’. Deze is niet duur en wel leuke foto’s.
6. Klassenouder evaluatie
In een aantal klassen organiseren de hulpouders veel activiteiten, in andere klassen is dit minder. Het
is ook voor de leerkrachten nieuw en ze moeten wennen hieraan. Ze moeten meer uitbesteden. Er
waren wel in iedere klas klassenouders. We zullen er in ieder geval volgend jaar mee doorgaan.

7. Leden AC schooljaar 2018-2019
Lisa, Inge en Tamara nemen afscheid van de AC. Beate bedankt ze voor de geweldige inzet de
afgelopen jaren!
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8. Rondvraag
Bianca geeft aan dat er veel te weinig hulpouders zijn voor de poetsavond bij een aantal klassen. Er
wordt nagedacht wat hiermee gedaan kan worden. Er wordt ook geopperd om een
schoonmaakploeg op te starten (vooral voor sanitair, een aantal keren in het jaar).
Anneke geeft aan dat de zittenblijvers al eerder hoorden in welke klas ze volgend jaar komen te
zitten. Daardoor krijg je al geluiden op het schoolplein over de verdeling van de klassen. Patrick legt
uit dat het wel belangrijk is voor de keuze van sommige ouders waar het kind komt te zitten als het
blijft zitten. Het zou fijn zijn als deze ouders het dan wel voor zich houden.
Patrick geeft aan dat er met de huidige aanbieder van de kledingcontainer problemen zijn. Er is een
folder van een andere aanbieder gekomen. Hierbij is de opbrengst in ieder geval € 500,- per jaar. Dit
is veel meer dan nu, dus Patrick gaat dit omzetten.

IEDEREEN ALVAST EEN HELE FIJNE VAKANTIE TOEGEWENST!!!
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