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Verslag ouderbijeenkomst op zaterdag 15 december 2012 
 
Aanwezig 
Sake Antonides, Bas Bakker (penningmeester), Harold van Berkel, Marij van Bommel, Hannie van 
Casteren (secretaris), Christel Cremers (liaison culturele commissie), Selma en Michael Gomez, 
Laurence Heyndrickx, Nienke Jester, Krista de Kleine, Jacomijn Kuiper, Tanja v.d. Linden, Bill en 
Connie McNulty, Martine van Meter (directeur), Jantienne v.d. Meij, Bart Oosterveld, Arend 
Steunenberg, Marijn Verhoeven, Els Wessels (voorzitter), Dominique Zwinkels. 
 
Welkom 
Els opent de ouderbijeenkomst en heet iedereen welkom. Bestuursleden en directie worden 
voorgesteld. Aangezien IJsbrand de Jong (liaison sponsor commissie) afwezig is en er veel andere 
zaken te bespreken zijn, slaan we sponsoring vandaag over.   
 
Notulen ouderbijeenkomst van 19 mei 2012 en goedkeuren agenda 
Er zijn verder geen vragen/opmerkingen over de notulen van de ouderbijeenkomst op 19 mei 2012 
en de agenda voor deze ouderbijeenkomst. Beide zijn vastgesteld. 
 
Bestuurswijziging 
Els vertelt dat Arend Steunenberg afscheid heeft genomen als bestuurslid als liaison culturele 
commissie. Het bestuur waardeert zijn inspraak, en wil hem bedanken voor zijn inzet. Hij blijft dit 
schooljaar lid van de culturele commissie. Christel Cremers is sinds kort voorzitter van de culturele 
commissie, en is bestuurslid als liaison culturele commissie. Ze heeft deze taken met verve opgepakt. 
 
Reilen en zeilen op school 
Martine laat weten dat we een nieuw schoolplan hebben waaraan gewerkt is door bestuur, directie 
en administratie. Eens in de vier jaar wordt er een nieuw schoolplan gemaakt waarin de plannen voor 
de komende vier jaar staan. Martine nodigt ouders uit om het schoolplan te lezen. 
 
Martine vertelt dat we op school in alle groepen een nieuwe methodiek gebruiken, Zo Leer je 
Kinderen Lezen en Spellen, die gebaseerd is op letterklanken. Ze laat kort zien dat als je een woord 
spelt op deze manier, dan heb je voor iedere klank een hokje in plaats van voor iedere letter. De 
leerkrachten merken nu al dat het gebruik van deze methodiek een heel positieve invloed heeft op 
het werken met de lesmethode die al langer gebruikt wordt.  
 
Een aantal korte onderwerpen komen daarna aan bod: 
1. Januari en mei zijn toetsmaanden bij ons op school. Het is heel belangrijk dat leerlingen zo veel 

mogelijk aanwezig zijn tijdens toetsdagen. Laat de leerkracht zo spoedig mogelijk weten wanneer 
uw kind op een toestdag absent zal zijn. 

2. Martine komt terug op het belang van lezen. De schoolbibliotheek is uitgebreid met de lijst van 
boeken die is samengesteld op basis van titels van favoriete boeken die vorig schooljaar waren 
ingeleverd. Mocht je kind moeite hebben met het vinden van een leuk boek uit de schoolbieb, 
neem dan kontakt op met de leerkracht. 
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3. Dit schooljaar hebben we twee lokaties waardoor iedere leerkracht een lokaal voor zichzelf en 
zijn/haar leerlingen kan gebruiken. Dit bevalt erg goed.  

4. De iPads worden goed ingezet op school. De meeste leerlingen kunnen per les zo’n 10-15 
minuten aan de slag met een iPad. De schoolkrant die net is uitgekomen heeft een lijst van apps 
die interessant kunnen zijn om buiten school te gebruiken. 

 
Op de vraag of het mogelijk is voor ouders om een (gedeelte van een) les bij te wonen antwoordt 
Martine dat ouders van harte uitgenodigd zijn om dat te doen. Neem daarvoor kontakt op met de 
leerkracht. 
 
Er komt een vraag over het verzuimbeleid van de school, en of dat genoeg onder de aandacht van 
ouders is gebracht. Els legde kort uit dat het bestuur vorig schooljaar vond dat er wat teveel 
ongeoorloofd verzuim was door bijvoorbeeld sportwedstrijden tijdens schooluren. Om de kwaliteit 
van het onderwijs te waarborgen is het belangrijk dat leerlingen zoveel mogelijk aanwezig zijn op 
school. Vandaar dat het verzuimbeleid is ontwikkeld. Het is besproken tijdens de vorige 
ouderbijeenkomst en het staat bijvoorbeeld kort in de schoolgids 2012-13. Tijdens de 
intakegesprekken voor nieuwe leerlingen afgelopen zomer is het verzuimbeleid ter sprake gekomen. 
Het bestuur zal in overleg met de directie zien hoe het dit jaar gaat met verzuim, en zal overwegen 
om het registratieformulier voortaan aan te passen zodat ouders dan instemmen met zaken zoals het 
verzuimbeleid waardoor het op dat moment (nogmaals) onder de aandacht van ouders komt.  
 
Financiën 
Bas deelt een overzicht uit van de financiën voor schooljaar 2011-12 en geeft een toelichting. Het 
resultaat op de verlies en winst rekening was positief onder andere doordat er meer leerlingen waren 
dan voorzien. Er waren geen vragen over de financiën van vorig schooljaar. Daarna lichtte Bas de 
begroting voor dit schooljaar toe. Het bestuur verwacht een verlies mede door het lagere aantal 
leerlingen en hogere kosten vanwege meer betaalde krachten en de huur van meer klaslokalen.  
Dit verlies kan opgevangen worden. Bas vertelt dat we streven naar een eigen vermogen dat de helft 
is van de jaarlijkse uitgaven. De school heeft bankrekeningen in zowel dollars als in euro’s. Om het 
wisselkoersrisico te beperken wordt op gezette tijden overboekingen gemaakt tussen de dollars en 
euro rekeningen. Op de vraag of er apart subsidie te krijgen is voor leerlingen met de Belgische 
nationaliteit antwoordt Martine dat dit waarschijnlijk niet zo is, aangezien de subsidie die we krijgen 
gebaseerd is op nationaliteit van een EU land van de leerling, niet nederlandse nationaliteit.  
 
Culturele activiteiten 
Christel vertelt over de komende culturele activiteiten. Op 9 februari verzorgt de bovenbouw “Dit Is 
Nederland”, ondersteund door de culturele commissie. Hulp kan goed gebruikt worden met 
stampotten maken en opzettten/opruimen van de activiteit. In maart gaan we op schoolreisje naar 
de kunstijsbaan. Eind april volgt een koninginnedagactiviteit met o.a. vrijmarkt en zeskamp. Dit jaar 
valt 4 mei op een zaterdag, en er wordt gedacht over een passende invulling daarvan met school. 
Begin juni is dan alweer het eindfeest met BBQ en wateractiviteiten.  
 
Rondvraag  
Geen vragen. 
 
Afsluiting 
Els sluit de vergadering. Na afloop heeft de culturele commissie een uitgebreide kerstkoffie verzorgd 
met heerlijke snert met brood, koekjes, cakejes, warme chocolademelk e.d. voor alle betrokkenen bij 
de school. 


