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1.

Opening en notulen algemene ouderavond 2017
Voorzitter Danja Willemsen opent de vergadering en heet iedereen welkom. De notulen van
2016 worden goedgekeurd.

2.

Verslag ouderraad schooljaar 2016-2017
Danja bedankt de sponsoren en ouderraad lid Rick Sollman staat stil bij de diverse
georganiseerde activiteiten van het afgelopen schooljaar. De leden van de ouderraad
worden voorgesteld er wordt toegelicht welke commissies er zijn binnen de OR en wie,
waarvoor verantwoordelijk is. Per activiteit laat Rick diverse foto’s zien.

3.

Financieel verslag
Het saldo van inkomsten – uitgaven bedraagt dit jaar 7.000 euro. Dit bedrag is ten laste
van de reserve gegaan. De vrijwillige ouderbijdrage is ruim 4.800 euro. Danja toont een
foto met de diverse investeringen waaronder technisch lego, buitenspeelgoed, Kapla etc.
De uitgaven van de OR zijn binnen budget gebleven, op het schoolreisje naar Walibi na
maar hiervan was de OR vooraf op de hoogte gesteld en heeft dit akkoord bevonden.

4.

Kascontrole
Dit jaar is de kascontrole uitgevoerd door Joan Schouten en Kim Bon. De gelden zijn
besteed zoals aangegeven door de OR.

5.

Boekenspaarplan
Eveline Buskermolen bedankt de moeders, de vader en de oma die afgelopen schooljaar
hebben geholpen op de woensdagochtend. Ze laat kort weten wat de procedure van het
boekenspaarplan is en verteld dat de boeken afkomstig zijn van het Boekhuis. 420 kinderen
sparen inmiddels voor boeken. Er is voor 9.385 euro gespaard door de kinderen en voor
haast hetzelfde bedrag is er ook aan boeken besteld. Voor de groepen 5,6 en 7 kwam
schrijfster Wieke van Oort in de klas om te vertellen over haar boeken en hoe het schrijven
van een boek in z’n werk gaat. Voor de actie ‘Geef mij maar een boek’ koos de boekhandel
‘Achtste groepers huilen niet’ en ‘De Gruffalo’ waar respectievelijk 52 en 198 boeken van
aan de kinderen zijn verkocht. Er zijn mobiele boekenkasten aangeschaft zodat kinderen
ook in de klas bezocht kunnen worden. Het thema van de komende kinderboekenweek is
‘Gruwelijk eng’ en in dat kader zal schrijver Jozua Douglas groep 5,6 en 7 bezoeken.
Eveline vraagt moeders en vaders, opa´s en oma´s zich aan te melden om mee te helpen
op de woensdagochtend. Eens in de 6 weken word je dan opgeroepen.
boekenspaarplanantoniusschool@gmail.com

6.

Verslag team en MR
Het thema dit jaar is balans. Er wordt gezocht naar balans in de mate van zelfstandigheid
van kinderen en tussen het moeten en het ontdekken van talenten. In ieder geval moet het
op school veilig zijn voor kinderen, zowel fysiek als sociaal. Tevens wordt er gestreefd naar
balans in de informatievoorziening naar ouders.
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Jaarplan 2016-2017
Er is een nieuwe rekenmethode ingevoerd voor de groepen 3 t/m 8 en een nieuwe
taalmethode voor groepen 4 t/m 7.
Doelen:
- Leerlingen voelen zich voldoende verantwoordelijk voor hun eigen ontwikkeling.
- Er zijn handvatten voor kinderen hoe ze een toets moeten voorbereiden.
- Gesprekkencyclus voor leerkrachten en er is een digitale omgeving gecreëerd om
bekwaamheid vast te leggen en leraren voor te bereiden op het lerarenregister.
- Balans tussen de transparantiewens van ouders en informatievoorziening van school. De
nieuwe site wordt goed bezocht. De mail is hoofcommunicatiemiddel en daarnaast de
nieuwsbrief.
- KIJK helpt bij het registreren van vaardigheden bij kleuters.
- Handelingsplannen zijn gemaakt die leerkrachten kunnen gebruiken in hun onderwijs.
- ICT commissie heeft een doorgaande lijn ontwikkeld om kinderen beter te laten omgaan
met moderne media.
Speerpunten voor volgend jaar en doelen die nog in ontwikkeling zijn:
De zaakvakmethode updaten. Er komt een nieuwe geschiedenismethode. Sociaal
vaardigheidsplan implementeren en onderzoeken wat de haalbaarheid is van groep
overstijgend werken. T.z.t. komt het Jaarplan 2017-2018 op de site.
Professionalisering en teamnieuws
Peter laat zien welk teamlid met welke studie of cursus bezig is, of heeft afgerond. Juf
Linda is getrouwd. Ron, Sharon en Ilse hebben een kindje gekregen. Juf Simone, Lenneke
en Tanja zijn in verwachting. De nieuwe collega’s, Kay, Chantal, Sharon en Nikita worden
voorgesteld. Dit jaar is speciaal voor juf Corry en meester Louis want het is hun laatste jaar
op de Antoniusschool.
MR
De MR controleert en denkt mee op het gebied van jaarplan, beleidsplan, de schoolgids en
de missie en visie. Ze houden zich bezig met de verkeersituatie om school en maken deel
uit van de sollicitatiecommissie. Zie de site voor de huidige samenstelling van de MR.
Bedanken
Danielle Aarsen, Mirjam Eveleens van de MR en Helga de Zanger, Ingrid Stokman, Angela
Bruine de Bruin, Mariëlle van der Endt en Danja Willemsen van de OR nemen afscheid en
worden bedankt voor hun inzet de afgelopen jaren.
Formatie 2017-2018
Karin presenteert de formatie welke terug te vinden is op de website, net als de
lokaalindeling voor komend schooljaar.
7.

Rondvraag
- Een moeder maakt zich zorgen over de veiligheid van kinderen bij lokaal 1/2i. De leraren
lopen daar in de drukte met kopjes koffie en thee.
Peter; Deze ingang wordt gedeeld met groep 3 en is inderdaad erg druk. Leraren kunnen
in de lerarenkamer plastic deksels vinden en deze op hun kopje doen. Ouders worden
verzocht zoveel mogelijk buitenom te gaan. Volgend jaar zal daar geen kleutergroep meer
zitten omdat we dan 8 ipv 9 kleutergroepen hebben.
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- Andere schooltijden?
Op dit moment is daar nog geen sprake van. Dit zal 1.5 tot 2 jaar, voordat het zover
is, worden gecommuniceerd zodat ouders voldoende tijd hebben om maatregelen te
treffen.
- Pilot losschrijven. Wat is de status?
Aan elkaar schrijven is goed voor het woordbeeld maar losschrijven is beter leesbaar en
er worden minder spellingsfouten gemaakt. Dit heeft de voorkeur en wordt vervolgd.
- De loop richting school in de Rietlanden is onveilig. Zijn klaar-overs een idee?
Er zijn veel betonnen palen aan de stoepranden weggehaald in de wijk wat nadelig is voor
de veiligheid. Tevens komt de verkeersveiligheid in het gedrang door fout geparkeerde
auto’s. Peter vraagt de MR hierover in contact te treden met de gemeente en politie. Een
ouder oppert de deuren van de klassen eerder te openen zodat de doorstroom bevorderd
wordt.
- Wanneer komt het nieuwe schoolplein?
Het ontwerp voor een uitdagender en groener schoolplein is gemaakt en het
doel is om dit volgend schooljaar te realiseren.
8.

Sluiting
Danja doet een oproep voor nieuwe ouderraadleden en een nieuwe bingo master aangezien
dit ook Dave’s laatste ouderavond is. Danja sluit de vergadering en bedankt iedereen voor
zijn/haar komst.
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