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AC vergadering 12 september 2019 

Aanwezig AC:  Bianca Verdaasdonk, Anneke Kamstra (secretaris), Corné Muis (penningmeester), 

Willie-Anne Stadhouders (voorzitter), Nicole van Bavel, Sandra den Herder 

Aanwezig Team: Carolien van Dongen, Nicole Hanegraaf, Shirley van Drunen 

Afwezig: Bas Adriaansen, Finessa Verschuren, Hedwig Korse 

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

1. Opening en welkom  

Willie-Anne opent de vergadering en heet iedereen welkom. Shirley zit er dit jaar vanuit het team bij. 

Alle mail naar haar kan gestuurd worden via werkgroepen@obsduizendpoot.nl. 

 

2. Notulen vorige vergadering  

De notulen van de vorige vergadering zijn goedgekeurd. 

 

3. Ingekomen stukken en mededelingen  

Shirley is op woensdag niet beschikbaar in verband met studie. Op donderdag is ze de hele dag 

beschikbaar voor de AC. Hier graag rekening mee houden met afspraken, mails e.d. 

 

4. Financieel  

Stand van zaken ouderbijdrage: er zijn nog steeds een aantal ouders die afgelopen schooljaar niet 

betaald hebben. Dat gaat over 15 tot 20 leerlingen. Nicole en Corné gaan hiernaar kijken over welke 

leerlingen het gaan en welke actie hierop genomen wordt. Vanuit de regering wordt er steeds 

strenger gecontroleerd op welke manier wordt aangegeven dat de ouderbijdrage betaald moet 

worden, omdat het om een vrijwillige bijdrage gaat (geldt ook voor de schoolreis). Daarnaast is de 

vraag of leerkrachten contant geld voor de ouderbijdrage in ontvangst moeten nemen of dat dit 

ergens anders afgegeven moet worden. Dit wordt nog aangegeven. Er wordt geopperd om een Tikkie 

te sturen via Ouderportaal. Misschien iets voor de leerlingen waar niet voor betaald is. Er wordt nu in 

ieder geval een herinnering uitgestuurd via Ouderportaal. Voor dit jaar is er al voor 180 leerlingen 

betaald. Dat is meer dan vorig jaar om dit tijdstip. 

Tegemoetkoming minima: er kan via de gemeente een tegemoetkoming schoolkosten aangevraagd 

worden voor mensen met een laag inkomen. Dit is aan de ouders zelf of ze hiervan gebruik willen 

maken of dat ze via Stichting Leergeld een bijdrage aanvragen. 
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Controle aanvragen Stichting Leergeld: er is al voor een aantal leerlingen betaald via Stichting 

Leergeld. Er zijn geen mails hierover aangekomen bij Nicole (normaal kreeg Patrick deze mails en 

stuurde ze door naar de AC). 

Ongevallenverzekering: er is gekeken of de ongevallenverzekering die de AC betaald afgemeld kan 

worden. De school is zelf namelijk ook al verzekerd. Nicole heeft dit door laten kijken door Rob 

Nagelkerk en ze geeft aan dat deze afgezegd kan worden. 

Kledingcontainer: de vraag is wanneer de betaling van de kledingcontainer plaatsvindt. Dit zou in 

september zijn. Het geld wordt op de rekening van school gestort en zal daarna doorgestuurd 

worden naar de rekening van de AC.  

Nieuwe t-shirts: vanuit de AC is geld vrijgemaakt voor nieuwe t-shirts. Willie-Anne en Anneke gaan 

hiervoor kijken. Er moet gekeken worden naar maten, aantallen, sponsoren. Jens in Oosterhout kan 

t-shirten bedrukken (contacten via Sandra). Aangezien ze alleen voor de schoolreis gebruikt worden, 

hoeven het niet de beste (en duurste) shirten te zijn. 

 

5. Werkgroepen 

Verdeling AC leden en team: Shirley zal alle werkgroepen vanuit het team gaan leiden. Donderdag is 

de vaste dag dat ze met de AC bezig kan zijn. Ze zal in de AC appgroep toegevoegd worden.  

Verwachtingen team / AC: er moet duidelijk gecommuniceerd worden wat de AC met bepaalde 

activiteiten willen en wat de leerkrachten willen. Nu vinden er miscommunicaties plaats. Het is nu 

fijn dat er maar één persoon vanuit het team aanwezig is, maar dan moet daar ook goed naar 

gecommuniceerd worden en nagevraagd worden. Als niemand van het team weet hoe het precies 

zit, dan graag navraag doen bij de AC voordat er op eigen houtje iets besloten wordt. Het is fijn als de 

AC het vertrouwen krijgt hierin.  

Er is door een aantal moeders (waar geen vaders van in beeld zijn) aangegeven dat ze teleurgesteld 

zijn dat er bij een aantal activiteiten geen moeders mee mogen. Deze keuze is een aantal jaren 

geleden gemaakt om vaders mee te vragen. Er zal per werkgroep gekeken gaan worden of er vaders 

gevraagd worden of vaders en/of moeders. Er is vorig jaar al afgesproken dat de vaders vanuit de AC 

voorrang krijgen als begeleider bij de schoolreis. Shirley zal ook een lijst bij gaan houden wie wel 

hebben ingeschreven en vorig jaar niet mee mochten. Daarnaast wordt er naar gewerkt om zo min 

mogelijk hulpouders te gaan gebruiken bij alle werkgroepen, omdat ze heel moeilijk te vinden zijn.  

Evaluatie eindfeest: was weer een groot succes! De leerlingen van groep 7 hebben het heel goed 

gedaan. Nadeel voor Nadya (die het mee organiseerde) was dat ze niet met groep 8 de musical mee 

kon helpen. Misschien kan Shirley hierin helpen dit jaar. De spelletjes achter het springkussen 

werden niet goed gezien en gespeeld. De werkgroep geeft aan dat de schminkkoffer aangevuld moet 

worden. Dit valt onder de werkgroep Carnaval. Veel hulpouders die komen schminken nemen dit zelf 

mee. Het is zonde om voor één keer per jaar alles aan te vullen. Volgende vergadering wordt hier 

verder over besloten.    

Evaluatie catering / musical / eindborrel: er was voldoende hulp van leerkrachten en AC leden. Alles 

ging goed, let op de soort drank als het warmer of juist minder goed weer is.  

Evaluatie / voortgang schoolreis: de schoolreis bij Unit 1 is goed gegaan en was erg leuk. Bij Unit 2 zal 

er nu een brief meegegeven worden met regels wat we verwachten van de begeleiding op zo’n dag. 

Zo zal de begeleiding voor ieder groepje gelijk zijn.  



3 
 

Verdeling werkgroepen: de verdeling is bijgewerkt. Deze wordt verstuurd onder de AC leden. We 

zoeken nog twee leden voor de sportdag voor unit 2 en 3. Is het een optie de sportdag op een andere 

dag te doen i.p.v. met Koningsspelen? Dan kan op een andere locatie de sportdag plaats gaan vinden. 

Dit zou ook met sport clinics kunnen (i.s.m. Oosterhout in Beweging?). De Avondvierdaagse komt 

waarschijnlijk toch te vervallen (iedereen kan dan zelf aanmelden bij de VVV). De rest van de lijst 

wordt op een later tijdstip aangevuld.  

Voortgang schoolfotograaf: dit is zo goed als rond. Nicole en Hedwig nemen dit op zich. Er is 

gevraagd of er een andere coördinator bij komt, ook om het volgend jaar over te nemen. Als er 

niemand komt, zal er volgend jaar geen portretfoto meer gemaakt worden. Het is handig dit mede te 

delen op Ouderportaal als het nodig is.  

 

6. Communicatie 

Verloop communicatie directie / team / AC: dit is al besproken. Vooral korte lijntjes houden. Er wordt 

wel aangegeven dat er veel berichten zijn via Ouderportaal. Ook wordt aangegeven dat het hek niet 

altijd op tijd open gaat om 13.20u. Normaal gebeurt dit door de kinderen als alle overblijfleerlingen 

naar binnen zijn. Nicole zal contact opnemen met Nicole van de overblijf om dit te regelen. 

“Koffie” ochtend directie / AC: de directie heeft deze ochtend op vrijdag, de AC op woensdag. Er 

wordt goed gebruik gemaakt van de vrijdagochtend. Besloten wordt de dagen hetzelfde te houden 

(woensdag AC en vrijdag directie). Dan is er op twee verschillende dagen een aanspreekpunt 

aanwezig voor ouders.  

Communicatie AC vanuit Ouderportaal: Shirley kan stukjes op Ouderportaal zetten. Dus dit 

doorzetten naar haar (kan via Word of op welke andere manier dan ook).  

Wijziging inschrijving KvK: dit gaat Corné verder in orde brengen. 

Website update: het moet geüpdate worden. Nadya en Remco zijn de ICT coördinatoren. We sturen 

alle wijzigingen naar Shirley. Er moeten nieuwe namen, teksten wijzigen etc. Anneke neemt dit op 

zich. De notulen worden naar Monique gestuurd. 

Fotograaf Anneke: Anneke is ziek. Ze hoopt dat ze uiteindelijk terug kan komen als vaste fotograaf. 

Per werkgroep zal er nu gekeken worden voor een tijdelijke fotograaf.  

 

7. Rondvraag 

Carolien vraagt of de borrel aan het begin van het jaar goed is bevallen. Er waren een aantal AC leden 

aanwezig en het is wel goed bevallen. Het voorstel is om dit nog een keer te doen tijdens het 

schooljaar. Misschien ergens in januari. Carolien neemt dit mee in het team.  

Carolien was voor de laatste keer aanwezig bij de AC. We bedanken haar voor haar inbreng! 

Bianca meldt dat er een nieuw logo op de notulen moet. Dit wordt geregeld. Is het een idee om de 

kinderen waarbij de moeder / vader heeft geholpen iets te laten maken aan het einde van het jaar 

als bedankje? Dit is lastig. Vaak maken dezelfde kinderen een knutselwerkje. En het is moeilijk uit te 

leggen aan vooral kleuters als ze niks mogen maken voor moeder / vader. Dus dit is niet handig.  
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Corné: MR is adviseur voor school. Maar vanuit de AC is daar niemand meer aanwezig en vanuit de 

directie? Er zijn wel een aantal teamleden aanwezig het eerste uur, daarna is het alleen MR. Corné 

zal dit met Nicole verder bespreken. 

Willie-Anne vraagt wie de koekjes meeneemt. Dit zal ze zelf gaan doen vanaf nu. 

 

De volgende vergadering is op maandag 21 oktober om 20.00u. 


