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1.

Algemene ouderavond schooljaar 2018-2019
Antoniusschool te Kudelstaart
27 juni 2019
+/- 300 ouders, leerkrachten en Ouderraad

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

2.

Notulen algemene ouderavond 2018
Auke geeft aan dat de notulen van 2018 reeds sinds het einde van schooljaar 2017-2018 op
de site van de Antoniusschool te vinden zijn. Aangezien er geen vragen c.q opmerkingen
worden de notulen van de Algemene Ouderavond 2018 goedgekeurd.
Auke vermeldt alle sponsoren van de bingo en wat de hoofdprijzen zijn. Alle sponsoren
bedankt voor het aanleveren van de prijzen voor de bingo

3.

Verslag Ouderraad schooljaar 2018-2019
Auke stelt kort alle leden van de ouderraad voor, er wordt toegelicht welke commissies
er zijn binnen de OR en wie, waarvoor verantwoordelijk is. Alle activiteiten van het
afgelopen schooljaar passeren de revue.

4.

Financieel verslag Ouderraad
De gebudgetteerde inkomsten voor dit schooljaar waren gebaseerd op 762 leerlingen
(peildatum 1 oktober 2018): 34.282 euro en daarnaast was de inkomsten van de extra
vrijwillige bijdrage 4.001 euro. Wat de totale inkomsten 38.283 euro maakte
Uitgave: gebudgetteerde uitgave 31.985 euro en andere uitgave 5.234 euro
Wat de totale uitgaven 37.219 euro maakte.
Mutatie inkomsten en uitgave: 1.064 euro die ten goede is gekomen aan de financiële buffer
van de OR.
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 de (door school
uit te breiden) Leerlijn Programmeren (dit zal worden uitgebreid naar andere leerjaren),
nieuwe (kleinere) sporttenues voor sportactiviteiten en nieuwe speakers voor presentaties.
De uitgaven van de OR zijn binnen budget gebleven, sommige activiteiten hebben meer
geld gekost dan anderen, maar hier was de OR van op de hoogte en heeft dit akkoord
bevonden.

5.

Verslag Kascontrole commissie
Dit jaar is de kascontrole uitgevoerd door Constance van Noordt en Marga ter
Reehorst. 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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Bedanken vertrekkende OR- leden
Het staat niet op de agenda, maar Auke wil van dit moment gebruik maken om alle
vertrekkende OR leden (Kim, Rick, Brenda, Wieke, Bart, Alex, Auke) namens de OR te
bedanken voor alle inzet van de afgelopen jaren. Tevens doet hij daarbij een oproep voor
nieuwe OR leden (hier komen gedurende de rest van de Ouderavond al positieve reacties op).
Ook laat Auke weten zelf te stoppen en dat Jannie het stokje als voorzitter van hem gaat
overnemen. Veel succes Jannie!
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,
vertelt dat de boeken afkomstig zijn van het Boekhuis en dat er voor het
Boekenspaarplan ook nog steeds hulp nodig is.
435 kinderen hebben dit schooljaar weer voor boeken gespaard. Er is voor 8.300 euro
gespaard door de kinderen en voor 7.000 aan boeken besteld. Er is een kleine voorraad
boeken (44,- euro) op school en een aantal boeken die niet meer terug kunnen naar het
Boekhuis (i.v.m. beschadigingen). Het saldo van de kinderen is nu: 1.773,99 euro en school
heeft nog een saldo van 190,70 euro open staan (Het spaarplan krijgt 12% korting op
boeken, het kind betaalt de reguliere prijs en het verschil tussen deze twee prijzen gaat dan
naar school voor nieuwe boeken (aanvullen school bibliotheek).
Voor de groepen 5,6 en 7 kwam schrijfster Tosca Menten in de klas om te vertellen over
haar boeken en hoe het schrijven van een boek in z’n werk gaat. De boekenmarkt met
alleen maar boeken van deze schrijfster was ook dit jaar weer een groot succes (ondanks een
blessure aan haar hand heeft zij menig boek nog gesigneerd).
Komend schooljaar zal Manon Sikkel 11 oktober op school komen.
Ook de twee acties (verkoop boeken: Kruistocht in Spijkerbroek en Kikker is Kikker) waren
een groot succes.
Eveline vraagt eenieder 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 9:30 tot 10:30
uur te helpen. Aanmelden kan via mailadres: boekenspaarplanantoniusschool@gmail.com
Zij zelf blijft nog wel even verbonden als coördinator van het Boeken Spaarplan, maar wil
graag een opvolger/ opvolgster helpen opstarten. Hiervoor geldt: mochten er
geïnteresseerden zijn dan hoort ze dat graag. Het zou zonde zijn als wat nu is opgebouwd,
verdwijnt.
Eric bedankt Eveline voor al haar werk en tijd voor het Boekenspaarplan.

7.

Verslag Team en MR: terugblik 2018- 2019
Eric heet alle ouders welkom en blikt terug op het afgelopen jaar. Het was een jaar met heel
veel gebeurtenissen en activiteiten. Het begon al meteen goed met de P-week voor de
herfstvakantie: de week waarin er afscheid werd genomen van meester Peter.
Bootje bouwen: de winst was voor groep 7 (goed gedaan!) en start van de schooltuin (voor
kinderen uit groep 7): twee mooie hoogtepunten.
De schooltuin (Antuinius) heeft de naam: “Smikkeltuin” gekregen. Opa’s en Oma’s helpen als
vrijwilligers mee en worden nu al de: “Opa’s en oma’s” genoemd. Mocht iemand willen gaan
kijken, deze schooltuin is te vinden op het terrein achter de tennisbaan bij het schelpenpad.
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Middels een filmpje wordt er teruggekeken op het schooljaar 2018-2010: activiteiten,
talentenmiddagen, groepsoverstijgend werk, verbeteren van de zorgstructuur, collegiale
consultatie, nieuwe ICT materialen, Veiligheidsplan, Nieuwe methode Wereldoriëntatie en
zoveel meer.
De school heeft een goede financiële situatie en een fijne sfeer: en dat komt vooral door het
Antoniusteam (komend schooljaar zullen er 69 leerkrachten zijn). Zij krijgen een
welverdiend applaus van alle aanwezigen.
Speerpunten volgend schooljaar:
Nieuwe rekenmethode
Nieuwe Zaakvakmethode ’s
Invoeren digi keuzebord voor de groepen 1/2.
Werken in de Cloud omgeving
Invoeren leerlijn programmeren (schoolbreed)
Uitwerken zorgstructuur
Bestuur SKOA
De Antoniusschool zit in een stichting “Stichting Katholiek Onderwijs Aalsmeer) en deze
stichting heeft haar eigen bestuur. Dit bestuur bestaat uit vrijwilligers die ervoor zorgen dat
de scholen, die vallen onder deze stichting, goed werk kunnen leveren. Dit schooljaar waren
o.a. lid van het bestuur: Remco Verveen, Jacqueline Kruse en Willem Slotboom
Voor het schooljaar 2019- 2020 zullen er 2 nieuwe bestuursleden worden geworven.
MR: er zal ook dit jaar geen presentatie van de MR zijn aangezien de presentaties op veel
punten elkaar overlappen. De MR is niet alleen een controlerend orgaan maar denkt ook
heel goed mee. Er zijn twee nieuwe ouders toegetreden tot de MR: Margriet Zethof en
Allard Kernkamp. De MR bestaat nu uit 4 personeelsleden en 4 ouderleden.
Professionalisering en teamnieuws
Eric vertelt nog even kort wat de veranderingen wat betreft de professionalisering
(studiedagen en workshops/cursussen) van een aantal functies binnen de school zijn,
alsmede welke leerkrachten welke opleidingen (studie of cursus) gaan doen of hebben
gedaan. Tevens komt het Teamnieuws nog aan bod: welke leerkrachten hebben een zoon of
dochter mogen verwelkomen of zijn er getrouwd.
Overblijven TSO
Er is uit de ouderenquête naar voren gekomen dat de situatie tijdens het overblijven anders
moet en dat het gevoel van veiligheid zal moeten verbeteren. Hoe dit te bewerkstelligen? Er
is al iets over gecommuniceerd in de laatste nieuwsbrief, maar Eric wil er nog even kort bij
stil staan. Wat zal er veranderen:
Kinderen eten met de leerkracht
Buitenspelen in twee groepen
Minder kinderen tegelijk buiten en meer begeleiding
Het hek van het schoolplein blijft tussen 12:00 en 13:00 uur dicht (ouders die met de
auto kinderen van school willen halen, zullen de auto ergens anders moeten parkeren
(bijvoorbeeld bij Dorpshuis).
Andere schooltijden
De mogelijkheid van andere schooltijden zijn besproken binnen het team. Daar zijn een
aantal ideeën uit naar voren gekomen:
- Geen vijf gelijke dagen (woensdagmiddag (en onderbouw vrijdagmiddag) blijven vrij).
- Kwartier eerder beginnen
- Uur pauze
- Eventueel invoeren per augustus 2020: dus niet dit schooljaar.

Dit blijven ideeën en zijn onderhevig aan veranderingen.
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110 jaar
Volgend jaar bestaat de school 110 jaar, dat kan de Antoniusschool niet zomaar voorbij
laten gaan. Er zal in ieder geval op 20 maart 2020 een pub quiz worden gehouden voor
ouders en de A-factor zal worden georganiseerd in de week van 16 tot en met 19 maart
2020.

8.

Verslag Team: formatie 2019- 2020
Danny presenteert de formatie welke terug te vinden is op de website, net als de
lokaalindeling voor komend schooljaar: een aantal aandachtspunten:
727 leerlingen
31 lokalen
De klassen behouden hun letter.
+/- 23,5 kinderen per klas.
Alle verschillende teams binnen het lerarenteam worden geïntroduceerd.

9.

Rondvraag












10.

Is er gedacht aan het informeren van de omwonenden in verband met het sluiten van het
schoolhek tussen 12:00 en 13:00? Er kan wellicht enig overlast ontstaan en dan is het
goed dat ze daar van tevoren over zijn geïnformeerd.
Reactie Eric: dat is nog niet gedaan, maar dat zal zeker worden gedaan.
Kan er budget worden vrijgemaakt voor extra schooltenues (shirts met korte mouwen)?
Reactie Eric: er zullen geen nieuwe tenues worden aangeschaft (vorig jaar reeds 40 tenues
gekocht en ook dit schooljaar 60 tenues aangeschaft).
Is het mogelijk om meer schaduwplekken te creëren op het kleuterplein (bijvoorbeeld
door ophangen doeken)?
Reactie Eric: Het gaat dan voornamelijk om schaduw tijdens de middaguren. In de
ochtend ligt het kleuterplein nog in de schaduw. Er zal worden gekeken naar de
mogelijkheid om doeken op te hangen bij de zandbak.
Kan er een beleid worden gemaakt voor het insmeren van de kinderen tijdens zonnige
dagen?
Reactie Eric: de bedoeling is dat de kinderen voor het naar school gaan door de ouders
zelf worden ingesmeerd. Mocht je willen dat de kinderen gedurende de dag zich
insmeren, geef dan de zonnebrandcrème mee naar school.
Wellicht een kostenbesparende plan voor wat betreft de school tenues (sport): is er niet
een handige ouder die de shirts met lange mouwen kan en wil inkorten?
Reactie Eric: is wellicht een idee en zal moeten worden kort gesloten met Menno: neem
dus contact op Menno. (wordt inmiddels gedaan)
Is het eerste jaar van Eric als directeur bevallen?
Reactie Eric: Ja, zeker weten. Het was een mooi jaar!

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

School
Zonnedauwlaan 59
1433 WB Kudelstaart

Telefoon
(0297) - 32 28 19

