AC vergadering 10 september 2018
Aanwezig AC: Bianca Verdaasdonk, Anneke Kamstra (secretaris), Miranda van den Diepstraten, Bas
Adriaansen, Beate Gierveld (voorzitter), Hedwig Korse, Sandra van Veghel, Tessa Leipzig, Sandra den
Herder, Corné Muis (penningmeester)
Aanwezig Team: Patrick Lazaroms, Carolien van Dongen
Afwezig: Finessa Verschuren, Aurora Timmermans, Willie-Anne Stadhouders, Cindy Hoefnagels
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Opening en welkom
Beate opent de vergadering en heet iedereen welkom.

2. Notulen vorige vergadering
De notulen van 21 juni 2018 zijn goedgekeurd.

3. Ingekomen stukken en mededelingen
Patrick: er is een nieuwe organisatie voor de kledingcontainer. Bij de vorige organisatie liepen de
afspraken niet goed. Een deel van de opbrengst zal nu naar de nierstichting gaan. Daarnaast
ontvangen we standaard in ieder geval € 500,- per jaar en vervolgens per gewicht, dit is meer dan bij
de oude.
Er is goed gestart dit schooljaar. Het was wel druk voor personeel met informatieavonden en
startgesprekken. Er worden wel zorgen uitgesproken over de normen en waarden van een aantal
leerlingen (respectloos). In bepaalde klassen is dit echt een probleem. De grenzen moeten duidelijker
aangegeven gaan worden en door alle leraren gelijk. Het is een idee om iemand te laten komen die
over normen, waarden en respect in gesprek gaat met de leerlingen. Het is een optie om via een
bijdrage van sociaal wijkteam wat te regelen en/of met een bijdrage vanuit de AC. Patrick gaat
bekijken wat de mogelijkheden zijn en wat het kost.

4. Financieel
Stand van zaken ouderbijdrage: ruim € 9.000,- is er binnen op dit moment. Dit is al meer dan vorig
jaar op dit moment. Als Stichting Leergeld de helft bijdraagt is het wel de bedoeling dat de andere
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helft door de ouders wordt bijgelegd. Dit moet goed gecommuniceerd gaan worden naar de ouders.
Dit is de afgelopen jaren meestal niet gedaan namelijk.
Opzet begroting schooljaar 2018/2019 en budgetverdeling: bij Sinterklaas is de vraag of er wat
duurzamere cadeautjes kunnen komen. Een aantal jaar geleden werd er een klassencadeau gegeven,
maar hier werd maar kort iets mee gedaan. De individuele cadeautjes en het bezoek aan de
schatkamer vinden de kinderen wel heel leuk. Er wordt wel gekeken om wat betere cadeautjes te
kopen. Er moeten nieuwe doeken komen voor de schatkamer en rekken, daarom wordt het budget
verhoogd naar € 850,-.
Carnaval: er moet een nieuwe steek komen voor Prins Carnaval. Dit kan binnen het budget.
Kamp gaat van de begroting af, zonder bijdrage van de AC.
Schoolplein: de bankjes om de bomen heen zijn in slechte staat. Er wordt gekeken of ze vervangen
worden, maar op dit moment is er veel vandalisme op het schoolplein waarbij de bankjes en tafeltjes
het moeten ontgelden. Dus de vraag is of het vervangen moet worden.
Eindfeest: verhogen naar € 200,-, het springkussen kost al best wat. De vraag is of het eindcadeau
nodig is. Dit wordt aan de werkgroep over gelaten. Het budget van het eindfeest en het
eindejaarscadeau kan dan bij elkaar gedaan worden.
Algemeen wordt geopperd om te zorgen voor sponsoring, bijvoorbeeld bij de Albert Heijn. Verder
wordt er aangegeven dat er open gecommunisseerd wordt over de budgetten en de begroting van
2018/2019.
Inkopen werkgroepen: goed kijken waar de spullen goedkoper aangeschaft kunnen worden of
navragen voor sponsoring.
Kascontrole: nemen Anneke, Beate en Corné op zich in oktober.

5. Werkgroepen
Verdeling AC leden: de werkgroepen zijn weer ingedeeld. Bijna alle groepen zijn goed bezet, alleen
nog eindfeest en eindborrel.
Evaluatie musical groep 8: nog niets binnen
Evaluatie eindfeest: nog niets binnen
Voortgang schoolreis: alles is zo goed als geregeld. Het is de bedoeling om 9.00u te vertrekken naar
Duinoord en tussen 16.00-16.30u terug te komen.
Voortgang schoolfotograaf: dinsdag komt de planning in de nieuwsbrief, zodat ouders kunnen zien
op welk dagdeel de kinderen op de foto gaan.
Algemeen zorgen dat de bonnen bewaard worden bij aankopen en deze bij Anneke inleveren, dan
krijg je het geld terug. Er kan ook vooraf een bedrag gevraagd worden.
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6. Rondvraag
Sandra V.: er is als ouder geen overzicht welke toetsen de leerlingen krijgen in welk tijdsbestek
(vooral groepen 7 en 8). Het is nu onoverzichtelijk. Sommige leerkrachten zetten dit op ouderportaal.
Meenemen naar alle leerkrachten dat ze dit gaan doen.
Hedwig: gaat de start van de bouw al beginnen in oktober? Het ‘bijtje’ gaat weg, maar de
omgevingsvergunning is nog niet rond. Er zijn ook nog geen bouwmaterialen. Er moet wel gelet
worden op de ondergrond als het ‘bijtje’ weg is. Hier wordt al naar gekeken. Hoe zit het met
continurooster? Daar wordt nu onderzoek naar gedaan. Wordt vervolgd.
Miranda: komt er een ouderenquete? Dit gebeurt om het jaar, dus dit jaar niet.
Bianca: krijgen ze verkeersles op school? In groep 7 is er verkeersexamen, zowel theorie als praktijk.
Er wordt ook in een aantal klassen hiervoor al aandacht aan besteed, vooral aan de theorie. Er zijn
namelijk veel onveilige situaties bij de school, maar dit is niet alleen een taak van de school, maar
ook van de ouders.
Beate: komt er nog communicatie over klassenouders? Bij de informatieavond is dit aangegeven
door de leerkrachten. Het is wel fijn als het naar de klas wordt teruggecommuniceerd wie de
klassenouder is. Er is vrij weinig animo voor, ook voor het luizen pluizen. Er moet een update voor de
website komen (nieuwe vergaderdata).
Bij de volgende vergadering wordt er een foto gemaakt van de nieuwe AC!!!
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