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AC vergadering 28 maart 2019 

Aanwezig AC:  Bianca Verdaasdonk, Anneke Kamstra (secretaris), Beate Gierveld (voorzitter), Hedwig 

Korse, Finessa Verschuren, Corné Muis (penningmeester), Sandra den Herder, Willie-Anne 

Stadhouders 

Aanwezig Team: Carolien van Dongen 

Afwezig: Miranda van den Diepstraten, Tessa Leipzig, Aurora Timmermans, Patrick Lazaroms, Bas 

Adriaansen 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Opening en welkom  

Beate opent de vergadering en heet iedereen welkom. Ook welkom aan Nicole die ee nkeer mee 

komt kijken bij de AC. Vraag aan Miranda of ze iets voor Bas kan regelen. 

 

2. Notulen vorige vergadering  

Er zal voor Anneke (fotograaf) geen apart verjaardagscadeau geregeld worden, ze krijgt al ieder jaar 

een bedrag voor het maken van de foto’s. Het kledingcontainergeld komt naar de AC. De eerste 

storting zal in september 2019 plaatsvinden. De ongevallenverzekering wordt nagekeken door 

Patrick. Dit zou niet door de AC betaald moeten worden, maar door school. Er is gevraagd om het 

hok van de AC netjes te maken en dat dit zo kan blijven. Dit zal als het goed is opgepakt worden. Er 

mag geen nieuwe cilinder in de deur (zodat alleen AC de sleutel zou hebben). Er zit wel een plaat op 

dat er maar een paar mensen in het hok mogen komen. De vraag is wat er met de nieuwbouw 

gebeurd voordat er weer wordt opgeruimd. Er zal een mail naar het team gaan met de vraag het hok 

netjes achter te laten en op slot te doen. Ook als leerlingen mee opruimen, graag even kijken of het 

netjes wordt opgeruimd. Beate moet nog navragen wat er met de DVD voor de musical gaat 

gebeuren. De notulen van 18 februari zijn verder goedgekeurd. 

 

3. Ingekomen stukken en mededelingen  

Nieuwbouw: de bouw is echt begonnen. Het beton wordt van de week gestort. Voor nu is de 

planning dat na de zomervakantie de oplevering zal zijn. 

Er zijn steeds meer mogelijkheden voor de leerkrachten om makkelijk te kunnen wisselen tussen 

scholen onderling, zowel binnen als buiten Delta Onderwijs. Dit was voorheen niet zo. Daarom zou 

het kunnen zijn dat er wisselingen gaan komen in leerkrachten. Dit is een heel normaal verloop. 
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De studiedag ging over het nieuwe kernthema, groei en leven. Het was een goede studiedag.  De 

communicatie naar ouders toe hierover was goed.  

4. Financieel  

Stand van zaken ouderbijdrage: er zijn weer 9 leerlingen die betaald hebben, er moet nog voor 31 

leerlingen betaald worden. Dit zal met Patrick verder opgenomen worden. 

 

5. Werkgroepen 

Evaluatie kerst: budgetverantwoording is goedgekeurd. Er is binnen het budget gebleven. 
 

Evaluatie carnaval: er is geen evaluatie geweest van deze werkgroep. De volgende vergadering wordt 

deze besproken. Er is ruim binnen het budget gebleven. Voor volgend jaar zijn er al ideeen om in 

Arkendonk carnaval te gaan vieren.   

Voortgang sportdag: de spelletjesochtend bij unit 1 is al ver geregeld. Er moesten nog een paar 

spellen bij bedacht worden. De ochtend voor unit 2 en 3 wordt meer sportdag in plaats van 

spelletjes. Unit 1 zal weer eerder starten en eerder klaar zijn. Ze hoeven niets mee te nemen van 

eten of drinken. Unit 2 en 3 nemen wel eten en drinken mee. Er wordt voor koffie en thee gezorgd 

voor de hulpouders. Er zijn al 29 hulpouders voor unit 2 en 3. Bij unit 1 zijn waarschijnlijk nog 

hulpouders nodig. De vraag om de mascotte in te zetten bij unit 1.  

Voortgang avondvierdaagse: deze vindt plaats van 21 t/m 24 mei. Dit zal op dezelfde manier zijn als 

vorig jaar. In april wordt er gecommuniceerd naar de leerlingen en ouders. Ook hier de vraag om de 

mascotte in te zetten.  

 

6. AC leden volgend schooljaar 

Er zijn een aantal leden per direct gestopt met de AC: Sandra van Veghel, Cindy Hoefnagels en Tessa 

Leipzig. De volgende AC leden zullen per volgend schooljaar stoppen: Miranda van den Diepstraten 

en Beate Gierveld.  

Het zou fijn zijn als er een aantal leden bij komen. Daarnaast moet er een nieuwe voorzitter gezocht 

worden. Willie-Anne zal deze functie op haar nemen voor komend schooljaar. 

 

7. Rondvraag 

Willie-Anne: de vraag is of er nog behoefte aan is om een voorlichting te geven voor ouders over 

Mijn Rapportfolio. Er wordt afgesproken dat Willie-Anne en Anneke zelf contact opnemen met 

Moreen, Marly of Jenny om dit verder kort te sluiten. 

Voordat de oude Rietgors gesloopt wordt, is de vraag of de handen eraf gehaald kunnen worden en 

terug gegeven worden aan de desbetreffende leerlingen. Patrick gaat dit regelen. 

Wat wordt er gedaan met de opening van de nieuwbouw? Er wordt een dag geregeld hiervoor. Dit 

zal waarschijnlijk net na de kerstvakantie worden. Hier kan een werkgroep voor opgezet worden. 
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Er is contact opgenomen met de Jumbo in verband met sponsoring. Ze willen graag verbinding 

maken tussen school, Jumbo en wijk. Als er bijvoorbeeld wat gebakken wordt, kunnen ze de 

ingrediënten sponsoren. Er wordt van beide kanten hard meegedacht wat er allemaal mogelijk is. 

De volgende vergadering is op donderdag 16 mei 2019. 


