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1.

Algemene ouderavond schooljaar 2017-2018
Antoniusschool te Kudelstaart
28 juni 2018
+/- 340 ouders, leerkrachten en Ouderraad

Opening
Voorzitter Auke Maarse opent de vergadering en heet iedereen welkom.

2.

Notulen algemene ouderavond 2017
Auke geeft aan dat de notulen van 2017 reeds sinds het einde van schooljaar 2016-2017 op
de site van de Antoniusschool te vinden zijn. Aangezien er geen vragen c.q opmerkingen zijn
worden de notulen van de Algemene Ouderavond 2017 goedgekeurd.
Auke vermeldt alle sponsoren van de bingo en wat de hoofdprijzen zijn. Alle sponsoren worden
bedankt voor het aanleveren van de prijzen voor de bingo.

3.

Verslag Ouderraad schooljaar 2017-2018
Middels een filmpje, gemaakt door kinderen uit groep 8, wordt verteld wat de
ouderraad is en wat zij zoal doet. In dit filmpje worden de diverse georganiseerde
activiteiten van het afgelopen schooljaar getoond. De leden van de ouderraad worden
voorgesteld, er wordt toegelicht welke commissies er zijn binnen de OR en wie,
waarvoor verantwoordelijk is.

4.

Financieel verslag Ouderraad
Het saldo van inkomsten minus uitgaven bedraagt dit jaar 3321 euro. Dit bedrag is ten
laste van de reserve gegaan.
Bij de inkomsten staat een vrijwillige ouderbijdrage van ruim 4800 euro. Auke bedankt alle
ouders want daardoor kunnen er weer (meer) ‘niet onderwijs gerelateerde’ activiteiten
worden georganiseerd dan wel spullen worden aangeschaft.
Auke geeft aan dat er onder andere uitgaven gedaan zijn ten behoeve van het schoolplein
(een speeltoren met glijbaan), nieuwe (kleinere) sporttenues voor sportactiviteiten en
nieuw headsets voor presentaties.
De uitgaven van de OR zijn binnen budget gebleven, op de schoolreis groep 1/7 en kamp
groep 8 na, maar hiervan was de OR vooraf op de hoogte gesteld en heeft dit akkoord
bevonden.

5.

Verslag Kascontrole commissie
Dit jaar is de kascontrole uitgevoerd door Joan Schouten en Constance van Noordt.
De gelden zijn besteed zoals aangegeven door de OR, de boeken zagen er netjes uit
en zelfs alle bonnetjes waren aanwezig. Auke bedankt de kascontrolecommissie voor
hun tijd en inzet.
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6.

Boeken Spaarplan
Eveline Buskermolen bedankt de ouders 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.
Er is voor 2454 euro gespaard door de kinderen en voor haast hetzelfde bedrag is er ook
aan boeken besteld. Er is geen voorraad meer op school.
Voor de groepen 5,6 en 7 kwam schrijver Jozua Douglas in de klas om te vertellen over
zijn boeken en hoe het schrijven van een boek in z’n werk gaat. De boekenmarkt met
alleen maar boeken van deze schrijver was een groot succes.
Komend schooljaar zal Tosca Menten in de week voor de Kinderboekenweek 2018 op school
komen.
Eveline vraagt een ieder die zin heeft om te komen helpen op de woensdagochtend zich
bij haar aan te melden. Eens in de 5 weken zal je gevraagd worden om van 8:45 tot 10:30
uur te helpen. Aanmelden kan via mailadres: boekenspaarplanantoniusschool@gmail.com
Ook laat ze weten dat na 6 jaar coördinator zijn, het komende schooljaar voor haar het
laatste jaar als coördinator van het Boeken Spaarplan zijn. Hiervoor geldt ook: mochten er
geïnteresseerden zijn dan hoort ze dat graag.

7.

Verslag Team en MR: terugblik 2017- 2018
Peter heet alle ouders welkom en staat eerst nog even stil bij het overlijden van de drie
moeders gedurende het afgelopen jaar: Chantal, Sylvia en Arja
Middels een filmpje wordt er teruggekeken op het afgelopen schooljaar 2017-2018:
talentenmiddagen, groepsoverstijgend werk, verandering privacy wetgeving (toestemming
gebruik beeld bij verschillende activiteiten), borging coo7 (dit is een methode om de
gesprekken cyclus met de teamleden te borgen), BOUW en KIJK! Programma’s
optimaliseren, eigen leerlijn rekenen en nieuwe ICT voor leerlingen.
Speerpunten volgend schooljaar:
Studiedag Deep learning (didactiek)
Balans zoeken ICT materialen
Veiligheidsplan (zal begin volgend schooljaar online te vinden zijn).
Hoofd BHV zal Denise zijn.
Nieuwe methode Wereldoriëntatie (geschiedenis, aardrijkskunde en NatuNiek).
Qua methode staat nog niet vast welke methode dit zal zijn, komende tijd zal daar een
keuze in worden gemaakt. (update: Het wordt Blink Geschiedenis)
Het thema dit jaar is warmte: niet alleen qua weer, maar in contact met elkaar zijn.
MR: er zal geen presentatie van de MR komen aangezien de presentaties op veel punten
elkaar overlappen. De MR is niet alleen een controlerend orgaan maar denkt ook heel goed
mee. Zo houden ze zich onder andere bezig met andere schooltijden, Functiehuis en CAO.
Roy gaat stoppen met de MR: heel erg veel dank voor al jouw inzet voor de MR.
Professionalisering en teamnieuws
Peter vertelt nog even kort wat de veranderingen wat betreft de professionalisering van een
aantal functies binnen de school, alsmede welke leerkrachten welke opleidingen (studie of
cursus) gaat doen. Tevens komt het Teamnieuws nog aan bod: welke leerkrachten hebben
een zoon of dochter mogen verwelkomingen of zijn er getrouwd.

Bedanken
Marquerite: neemt na 7 jaar afscheid van het schoolbestuur.
Margriet en Jeff: nemen na respectievelijk 7 en 4 jaar afscheid en worden bedankt voor hun
inzet de afgelopen jaren.
Marcel: dankzij Marcel zijn de zonnepanelen op het dak
van de school gerealiseerd.
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Middels een filmpje wordt er een korte impressie gegeven over de zonnepanelen op het dak
van de school.

Afscheid Peter en nieuwe directeur Eric
Na 27 jaar directeur van de Antoniusschool en 42 jaar in het onderwijs, is het tijd om
afscheid te nemen. Peter zal nog tot de herfstvakantie op school zijn, daarna helaas niet
meer.
Eric zal het stokje over nemen en Peter heeft er alle vertrouwen in dat hij het op zijn eigen
manier heel goed zal doen.
Eric neemt het stokje over en geeft een korte introductie van zichzelf. Hij blijft volgend jaar
nog een keer in de week voor de klassen staan en dan elke keer een andere klas zodat hij
een goed beeld krijgt van de hele school.
Begin van schooljaar 2018-2019 zal er nog overdracht met Peter plaatsvinden.
Het afscheid van Peter zal in de week voor de herfstvakantie zijn, wat er allemaal gedaan
gaat worden blijft nog een verrassing.
Bedankt Peter!

8.

Verslag Team: formatie 2018- 2019
Karin en Danny presenteren de formatie welke terug te vinden is op de website, net als de
lokaalindeling voor komend schooljaar: een aantal aandachtspunten:
De klassen behouden hun letter.
+/- gemiddeld 24 kinderen per klas.
Weer 1 klas van het OBS-gedeelte van de school erbij gekregen.
Alle verschillende teams binnen het lerarenteam worden geïntroduceerd. De formatie is
online te lezen.

9.

Rondvraag
Er zijn geen vragen vanuit de aanwezigen.
Wel maakt Auke nog van de gelegenheid gebruik om Margriet en Jeff namens de OR te
bedanken voor alle inzet van de afgelopen jaren. Tevens doet hij daarbij een oproep voor
nieuwe OR leden, speciaal roept hij daarbij de ouders op van de onderbouw.
Peter geeft nog aan dat Willem Slotboom de opvolger is van Marquerite in het Schoolbestuur.
Speciale aandacht voor Juf Marloes: zij hoorde vandaag dat zij haar diploma gehaald heeft.
Kamp groep 8 bijdrage: De OR gelden zijn prima in orde, toch kunnen zij niet alles betalen
en om te zorgen dat ze op kamp nog kunnen blijven doen wat ze doen, wordt vanaf volgend
schooljaar 2018-2019 de bijdrage met EUR 5,- verhoogd.

10.

Sluiting
Auke sluit de vergadering en bedankt iedereen voor zijn/haar komst.
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