
Notulen ledenvergadering 13 april 2016 

1. Opening en mededelingen
Renske opent de vergadering met een hartelijk welkom aan iedereen. Na het gebed leest zij uit 
Psalm 139. Daarbij leest zij een stukje uit het boek  “Moeder zijn en het nog leuk vinden ook”. De 
verschillen tussen kinderen leert ons beseffen, dat God hen bijzonder gemaakt heeft.  
Martine Trouwborst en Jantine van Driel hebben zich afgemeld.
Een groot deel van de aanwezigen geeft aan het fijn te vinden, dat de stukken voor de vergadering
op papier zijn verstuurd. Dus dat blijven we doen.

2. Notulen     ledenvergadering   21 april 2015
Er zijn geen inhoudelijke opmerkingen over de notulen. Een enkele typefout wordt aangepast en 
mevr. van Driel vraagt om voor- en achternaam te vermelden bij personen, voor de duidelijkheid. 
Hiermee worden de notulen van de vorige ledenvergadering vastgesteld.

3. Jaarverslag   
Inge Ros presenteert het jaarverslag. Ze geeft in haar presentatie uitleg over het verloop van het 
aantal leerlingen (154 per 1 oktober 2015), verschuivingen in het personeelsbestand en de 
ontwikkelingen in het onderwijs, gebaseerd op het schoolplan. De zaakvakken (geschiedenis, 
aardrijkskunde en natuur) worden in een nieuwe methode aangeboden: Topondernemers. Hierbij 
worden extra vaardigheden van de kinderen gevraagd zoals samenwerken, presenteren, etc. De 
nieuwe leermiddelen worden genoemd zoals ICT toepassingen, de aanschaf van extra tablets en 
de aanschaf van het dyslexie programma Kurzweil, en Bouw voor (jonge) kinderen met dyslexie of 
een vermoeden daarvan. Ten aanzien van kwaliteitszorg wordt verteld over Kanvas en WMK. 
Kanvas is een volgsysteem voor sociaal emotionele ontwikkeling bij kinderen. WMK staat voor 
werken met kwaliteitskaarten. Afgelopen jaar zijn twee kaarten afgenomen, nl. ‘zelfstandig werken’ 
en ‘verantwoordelijkheid voor organisatie en proces (0-meting)’. In 2015 is een nieuw schoolplan 
opgesteld voor 2016 – 2020 met de plannen en doelen voor de komende jaren. 
De onderwijsinspectie heeft opnieuw het basisarrangement afgegeven . 
Andere ontwikkelingen die genoemd worden zijn o.a. de combinatiefunctionaris voor sport en 
cultuur; de kar met ’ de Nachtwacht’ voor de feestweek, gemaakt door leerlingen; de 
bijeenkomsten van het ouderpanel; de verbetering en vernieuwing van de bibliotheek; en de 
besprekingen voor de invoering van de nieuwe cao.
Hanneke v.d. Leeden vraagt of er in de onderwijs CAO vastgelegd staat hoeveel een werknemer 
moet terugkomen na een zwangerschapsverlof. Inge Ros meldt dat dit niet in de cao staat 
vastgelegd, maar dat het bestuur daar richtlijnen voor heeft opgesteld voor onze school.
Mevr. van Driel merkt op, dat er zo weinig mannelijke leerkrachten in de school zijn. Dit is een 
landelijke tendens. Het begint al bij weinig mannelijke leerlingen op de Pabo.
Hanneke v.d. Leeden merkt op dat het enorm leuk is hoeveel er gesport wordt via school en geeft 
daar de complimenten voor. Deze zullen worden doorgegeven aan meester Govert.

4. Financieel     jaarverslag   
Jeanette den Breejen presenteert het financieel jaarverslag. 
De begroting voor 2015 was -€40,000. Gerealiseerd is -€55.000. Dit lijkt een forse overschrijding, 
maar heeft duidelijk aanwijsbare oorzaken. Personele lasten zijn groter dan begroot, door de 
keuze voor een 8e groep (en dus een extra leerkracht) van januari tot juni. Daarnaast is een extra  
onderwijsassistent gestart. Dit is de belangrijkste oorzaak van de overschrijding van de begroting.

De begroting voor 2016 komt uit op -€20.000. Sinds enkele jaren is het de keuze van het bestuur 
om een stukje van de reserve te besteden aan onderwijsverbetering. De personele lasten blijven 
het zelfde, niet meer vanwege de 8e groep (extra leerkracht), maar wel door loonsverhoging en de 
onderwijsassistent. 

De balans laat zien dat de school financieel heel gezond is. Het eigen vermogen loopt terug, op 
aandringen van de overheid, wordt extra geld uitgegeven ten behoeve van verbetering van de 
onderwijskwaliteit.



5. Bestuursverkiezing
Aftredend en herkiesbaar zijn Renske de Jong, Jorieneke van Drenth en Nicole Versteeg. Daar er 
geen tegenkandidaten zijn ingediend, zijn zij automatisch herkozen. 

6. Wijziging statuten en huishoudelijk reglement
De statuten worden kort doorgenomen. Renske de Jong noemt de belangrijkste wijzigingen ten 
opzichte van de oude statuten van 1979.
Mevr. van Driel merkt op, dat er twee artikelen 13 in staan. Dit wordt aangepast.
Gezien het aantal aanwezige leden kan er vanavond nog niet gestemd worden. 2/3 deel van de 
leden dient aanwezig te zijn om nieuwe statuten aan te kunnen nemen. 
Daarom zal woensdag 20 april 2016 een tweede ledenvergadering gehouden worden, waarin 
ongeacht het aantal aanwezigen gestemd zal worden over de wijziging van de statuten en het 
huishoudelijk reglement.

7. Reacties en rondvraag   
Er zijn verder geen reacties en opmerkingen.

8. Sluiting
Renske eindigt de vergadering met gebed.

Alle aanwezigen worden uitgenodigd om aansluitend aan deze vergadering de ouderavond over 
leesonderwijs bij te wonen.

Notulen ledenvergadering 20 april 2016 

1. Opening en mededelingen
Renske de Jong opent de vergadering met een hartelijk welkom aan iedereen. 
Uit de Bijbel leest zij een stukje uit 1 sam. 17 over het kinderlijk vertrouwen van David om te 
strijden tegen Goliath. Gevolgd door gebed.

2. Wijziging statuten en huishoudelijk reglement
De statuten worden kort doorgenomen. Renske noemt de belangrijkste wijzigingen ten opzichte 
van de oude statuten van 1979.

Per handopsteking wordt unaniem gestemd vóór de wijziging van de statuten en het huishoudelijk 
reglement (10 stemmen).

3. Reacties en rondvraag   
Door diverse leden wordt voorgesteld om toch vooral de aandacht te blijven vragen voor de 
ledenvergadering.
Er zijn verder geen reacties en opmerkingen.

4. Sluiting
Renske de Jong stelt voor om de sluiting aan het einde van de bestuursvergadering te doen. 
Iedereen kan hiermee instemmen.


