AC vergadering 25 oktober 2018
Aanwezig AC: Bianca Verdaasdonk, Miranda van den Diepstraten, Beate Gierveld (voorzitter),
Hedwig Korse, Sandra den Herder, Aurora Timmermans, Willie-Anne Stadhouders
Aanwezig Team: Patrick Lazaroms, Carolien van Dongen
Afwezig: Finessa Verschuren, Cindy Hoefnagels, Anneke Kamstra (secretaris), Bas Adriaansen,
Sandra van Veghel, Tessa Leipzig, Corné Muis (penningmeester)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Opening en welkom
Beate opent de vergadering en heet iedereen welkom.

2. Notulen vorige vergadering
De notulen van 10 september zijn goedgekeurd.
Wel werden de volgende vragen gesteld:
1) Willie-Anne: Wat is de status m.b.t. het item “normen en waarden” onder de leerlingen en
ouders?
Patrick heeft een gesprek gehad met Surplus over hoe hier mee om te gaan en de kinderen te
motiveren tot goed gedrag . Surplus kan iets betekenen voor de kinderen in de bovenbouw maar dat
is zeer informatief/theoretisch.
Wel zullen zij ons handvatten bieden, dit is dan met name bestemd voor leerkrachten en
overblijfouders.
Carolien oppert het idee om een informatie avond te organiseren voor ouders. Kans bestaat dan wel
dat de ouders waarom het hierin draait niet op deze avond aanwezig zullen zijn.
Patrick gaat overleggen met het team.

2) Bianca: graag in de eerstvolgende nieuwsbrief opnemen dat fietsen op het schoolplein niet is
toegestaan, ook niet voor ouders.
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3) Wilie-Anne: heeft iedere groep inmiddels een klasse-ouder en hoe is/wordt dit gecommuniceerd?
Patrick: dit is tijdens het teamoverleg besproken.
Leerkrachten welke geen gebruik willen maken van een klasse-ouder moeten dit ook duidelijk
middels het Ouderportaal communiceren richting de ouders.

3. Ingekomen stukken en mededelingen
Patrick: Juf Marleen is voor nog onbepaalde tijd afwezig. Het is lastig om voor een langere periode
goede en stabiele vervanging te krijgen.
Inzake de nieuwbouw wordt aangegeven dat de aannemer voornemens is om in februari 2019 te
starten met de nieuwbouw.

4. Financieel
Beate heeft overleg gehad met Corné m.b.t. de kascontrole.
Anneke en Corné hebben de financiële stukken sluitend. Nu dient een MR-lid ook nog een controle
uit te voeren. Er zal op korte termijn een afspraak gemaakt worden om dit af te wikkelen.
Tevens is er gesproken over publicatie van de financiële positie van de OR in bijvoorbeeld de
nieuwsbrief of op de website. Hier moet nog goed nagedacht worden over hoe dit te gaan doen.
Wellicht is het beter om bepaalde zaken niet te specificeren richting de ouders of misschien is het
beter dat we op de website vermelden dat financiële stukken ter inzake zijn en dat er voor ieders die
interesse heeft een toelichting gegeven kan worden.
Hierop komen we nog terug.
Beate geeft aan dat er in de begroting 2018/2019 een post “jubileum week” is opgenomen van
€ 2.500,=.
Tevens geeft zij aan dat er zaak is dat er nog geld binnenkomt via de ouderbijdragen om alles wat op
de agenda staat te kunnen bekostigen.
Momenteel hebben we € 10k ontvangen maar dit is ruim € 2k minder dan vorig jaar op hetzelfde
tijdstip.

5. Werkgroepen
Evaluatie Musical:
Zie evaluatieformulier.
Evaluatie Eindfeest en Eindborrel (voorstel naamswijziging in Rapportborrel)
Het eindfeest voor de kinderen is goed gecoördineerd door juf Moreen en juf Martine en was erg
leerzaam voor de kinderen.
Wat betreft de eindborrel: er moet beter met de ouders gecommuniceerd worden dat consumpties
tegen betaling zijn en dat de eindborrel bestemd is voor alle ouders, ook voor de ouders van
kinderen in de groepen 1 en 2 (krijgen geen rapport).
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Evaluatie Schoolreis:
Zie evaluatieformulier.
Alle kinderen waren blij en tevreden.
Bussen waren op tijd.
Evaluatie Schoolfotograaf:
Nog geen evaluatieformulier opgesteld.
Er wordt aangegeven dat de klassenfoto’s en de foto’s met poef te ver op de achtergrond werden
gemaakt of afgedrukt. Aandachtspunt voor volgend jaar.
Voortgang Sinterklaas:
Bianca geeft aan dat de presentjes voor kinderen groep 1 t/m 4 zijn gekocht en er rekening is
gehouden met duurzaamheid.
Wat betreft de presentjes voor kinderen groep 5 en 6 zal verder geregeld worden door juf Marleen,
meneer Kees en juf Eske. Door de afwezigheid van juf Marleen laat dit nog even op zich wachten.
Voor de kinderen van groep 7 en 8 heeft juf Ellen (in overleg met de andere leerkrachten)
stappentellers gekocht.
Voortgang Kerst:
Cindy: het goede doel dit jaar is Ninõs de Guatemala.
Verdere indeling activiteiten volgt z.s.m. maar zal niet veel afwijken van vorig jaar. Uiteraard zal er
wel rekening gehouden worden met de aandachtspunten van vorig jaar.
Verdeling werkgroepen 2018/2019
Alle werkgroepen werden nog eens doorgenomen en gekeken of deze eventueel aangevuld konden
worden.
Definitieve lijst indeling volgt volgende vergadering.

6. Rondvraag
Geen vragen

Gezien het aantal afwezigen deze vergadering zal bij de volgende vergadering een foto gemaakt
van de nieuwe AC!!!
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