Notulen overleg Ouderraad d.d.19 december 2018

Aanwezig: Jan Karel de Wolff

Anita Koolbergen

Nico Kruiniger

Esther Barens

Henk van Benthem

Patricia Kieft

Edwin Roos

Afwezig:

Tirza Verdikt

Angelique de Bruin
(beiden wegens ziekte)

Anita van der Meer
(heeft zich teruggetrokken, blijft wel in MR)

1. Om 19.30 opent Jan Karel de vergadering. De agenda wordt vastgesteld, met
dien verstande dat de rondvraag NA de begroting plaatsvindt.
2. t.a.v.de notulen deelt Henk mee dat de beoogde werkzaamheden aan de
vloer van de gymzaal niet in december hebben plaatsgevonden. Het zal in
januari worden gedaan, aangezien de oorspronkelijke verf te donker uitviel. Is
nu gekozen voor een lichtere grijstint. Daarnaast dankt Henk voor de kaart die
hem is toegezonden ivm de geboorte van Henks kleinzoon. Verder zijn de
notulen goedgekeurd.
3. Edwin doet verslag van de laatste MR-vergadering. Meldt dat ivm CAOverplichtingen gesproken is over ontwikkelingsmogelijkheden voor leraren.
Henk verduidelijkt e.e.a. Ook is het tekort van ruim 120.000 aan de orde
geweest. Henk komt hier bij he agendapunt ”Begroting” nader op terug.
4. a. Personeel: muziekdocent vertrekt per 31 januari, en docent beeldende
vorming gaat met zwangerschapsverlof. Henk is verheugd te kunnen melden
dat beide vacatures inmiddels zijn vervuld. Henk is ook heel blij met het 40jarig jubileumcadeau(Hij is naar concert Paul McCartney geweest)
b. Gebouw: Er zijn twee nieuwe camera’s bijgeplaatst.
c. Klassen: Edwin meldt dat hij van zijn zoon te horen heeft gekregen
dat er nogal vaak gepest wordt. Ook Patricia krijgt dit thuis te horen. Henk
zegt dat er pro-actief wordt opgetreden door de gehele onderwijsstaf. Ook
wordt regelmatig onderzocht als er sprake is van pesten.

-2-

-2d. Activiteiten: 3 december 1e en 2e klassen rolstoelbasketbal(school
on wheels); 10 december Open avond, 116 ouders van groep 8-kinderen;
13 december Kerstfeest. Er zijn 130 leerlingen geweest. Patricia vermeld dat
er toch wel gedoe was in verband met ophalen. Henk stelt dat hier geen
regels voor zijn vastgesteld. Is iets van de ouders zelf.; 17 en 18
december: Oudergesprekken; vrijdag 21 december Kerstviering, en begin
vakantie; Na de vakantie zal er ook nog een open lesmiddag voor groep 8kinderen worden georganiseerd.
5. Begroting. Henk vermeldt het tekort, maar vindt dat niet zorgwekkend. Wel
zorgwekkend is de meerjarenbegroting, omdat de financieringsconstructie in
2022 gaat veranderen. De Overheid gaat een vereenvoudiging van de
bekostiging toepassen, die voor OPDC heel nadelig uitpakt. Over oplossingen
wordt nog nagedacht. Er wordt hierover een beetje in de rondte gefilosofeerd,
maar stappen zullen voorlopig niet worden gezet.
6. Rondvraag: wordt afgehamerd bij ontbreken van vragen.
7. Omstreeks 21.00 uur sluit Jan Karel de vergadering, onder vermelding van de
datum van de volgend vergadering: 30 januari 2019.

Prettige feestdagen en een voorspoedig nieuwjaar

