
Notulen zakelijke ouderavond 31 oktober 2019 
 
Aanwezig: Machiel Okkema, Remco de Haan, Reina Zantingh, Djoeke Klomp, Gerbrina de Jong, Ingrid de Jong, 
Grietje de Jager, Eric Teppema, Marije Hoogland, Tineke Bremer, Jantsje Kirkenier, Paula Schaap, Janneke Idzenga, 
Anneke Feenstra 
Afmelding: Vanessa Teppema, Hendrik en Anu de Boer 
Notulist: Tineke Bremer 
 
1.Opening en voorstellen van de (nieuwe)teamleden: 
AC en MR zitten samen de zakelijke ouderavond voor: we willen de MR en de AC meer met elkaar in verbinding 
brengen omdat veel activiteiten beide commissies aangaan. Doel is om de krachten te bundelen om alle activiteiten 
in een jaarrooster onder te brengen, zodat tijdig om ouderparticipatie kan worden gevraagd. Ook kan er dan op basis 
van één begroting meer aan fondsenwerving worden gedaan (bijv. Windmolen of Oudpapierpot DB). 
- MR: Eric Teppema, Tineke Bremer (oudergeleding), Jantsje Kirkenier, Janneke Idzenga (leerkrachten). 
- AC: Tea Baarda afgetreden. Djoeke Klomp (vanuit Floralia-commissie) en Reina Zantingh (vanuit 
Sinterklaascommissie) komen de AC versterken. Marije Hoogland en Jantsje (namens school) zater al in de AC. Reina 
is penningmeester van de AC, Djoeke heeft o.a. Sint Maarten en de Floralia onder haar hoede. 
 
2. Ingekomen stukken en mededelingen: 
- 

 
3. Verslag van de vorige vergadering (oktober 2018): 
- Floralia: Djoeke, Siegerke, Bianca en Boudien zaten in de commissie. Djoeke is door allerlei omstandigheden alleen 
over gebleven. Er is geen nieuwe interesse voor deze getoond, daarom is Djoeke nu bij de AC gegaan. Over een 
vervolg van de Floralia wordt nagedacht. 
- Vervanging van Antsje de Haan in de Sinterklaascommissie: Omdat er verder geen nieuwe mensen interesse 
hadden, valt de Sinterklaascommissie vanaf nu onder de AC. Reina is mee overgestapt naar de AC. 
- Kosten schoolkrant in het Rabbelrûske: Eric zoekt contact met Johan vd Klaauw omtrent afspraken daarover. DB 
vindt het wel belangrijk dat de schoolkrant in het Rabbelrûske blijft verschijnen. Ander idee: schoolkrant als PDF op 
de dorpssite? MR blijft hier aan werken. 
 
4. Verslag van en uitleg over rol/taken van de MR/OMR: 
Eric verduidelijkt de taken van de MR (medezeggenschapsraad over beleid op schoolniveau), de OMR (overlegorgaan 
van delegaties van alle scholen uit het OT) en GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad op bovenschools 
niveau, zaken die álle Gearhing-scholen aangaan) n.a.v. het schrijven dat iedereen hierover heeft gekregen. 
- Bezigheden MR afgelopen jaar: samenwerking AC en MR, Pesten/Ouderconvenant, Cursus MR (advies- en 
instemmingsrecht), Krimp-Streekschool, Gezondeschool/Rookvrije generatie 
- Speerpunten MR komend schooljaar: zakelijker handelen, gezonde school, vervolmaking begroting, aanpak 
schoolplein, klimaat op school / ouderconvenant borgen, krimp, verdere samenwerking AC /MR. 
 
5. Verslag van de activiteitencommissie: 
Marije laat via een mooie PowerPoint de activiteiten waarbij de AC het afgelopen jaar betrokken was de revue 
passeren. 
- Sinterklaas: aankomst met paard en wagen. 
- Kerst-tweedaagse: kerstdiner en kerstknutselparcours 
- 9 juli: BBQ / ouderconvenant, afscheid schoolverlaters 
- Laatste schooldag: sport en spel (thema Jungle) perfect door de schoolverlaters georganiseerd. Lof voor groep 8 en 
Jorn.  
 
6. Financieel verslag en begroting AC: 
Marije verzorgt de toelichting bij beide financiële stukken. 
- Financieel verslag 2018/2019: 
Vanwege het feit dat voordat de oude (heel dure) bankrekening opgeheven werd, er geen bankafschriften zijn 
afgedrukt, is het verslag niet helemaal compleet. Er is verlies geleden: ook voor groep 5 werden 
Sinterklaascadeautjes gekocht, Sint en Piet worden betaald, kerstknutselparcours, schooljaarafsluiting waren grote 
kostenposten. Vandaar het verzoek om verhoging van de vrijwillige ouderbijdrage. 



- Kascommissie: Ingrid en Marieke zullen (als financiën weer compleet zijn) alsnog de kascontrole uitvoeren. Ingrid 
doet dat dit jaar voor de tweede keer. Volgend jaar zal Grietje de taak van Ingrid overnemen. 
- Begroting 2019-2020: Op basis van een opgesteld jaarrooster wat activiteiten betreft is één begroting gemaakt, 
waarmee we bij fondsenwerving meer subsidie, steun en giften hopen binnen te halen. Ook wordt er kort gesproken 
over andere manieren van fondsenwerving (sponsoring plaatselijke bedrijven, verkoopacties, enz.)    
 
7. Vaststellen vrijwillige ouderbijdrage (o.b.v. van begroting): 
- Alle aanwezige ouders stemmen in met de verhoging van de vrijwillige ouderbijdrage naar € 25,-.  
- Er komt in de loop van november nog een brief met een betaalverzoek met het nieuwe bankrekeningnummer.  
 
8. Rondvraag: 
- Ingrid: Kan de website actueler worden gehouden (met het oog op nieuwe dorpsbewoners, algemene PR)? Op de 
website van school staan oude foto’s (personeel), de nieuwsbrief en belangrijke datums ontbreken. Janneke zal dit 
richting Geart Rypkema oppakken. 
- Ingrid: Hulp nodig? Graag tijdig op Klasbord zodat ouders maatregelen kunnen nemen. Er wordt opgemerkt dat dit 
al veel beter gaat dan vorig jaar. Misschien kan Klasbord nog meer gebruikt worden bij oproepjes naar ouders? Niet 
alleen voor rijders, maar bijvoorbeeld ook voor spullen voor de versiercommissie, rekwisieten voor toneelstukken, 
e.d. Dit kan in de kosten schelen.    
 
9. Schoolplein: 
- Het schoolplein is het visitekaartje van de school en kan wel een opwaardering gebruiken. 
De aanwezigen wordt gevraagd om met ideeën voor zo’n op- / herwaardering te komen. De volgende ideeën 
worden genoemd: moestuin met kleine broeikas, buitenlokaal met bijvoorbeeld picknicktafels (t.b.v. bewegend 
leren), gekleurde tegels als spelborden, kaatsmuur, plantenbakken, speeltoestellen gericht op beleven en ervaren, 
spelmateriaal voor de onderbouw, mini-pannakooi. 
- Janneke meldt dat er gelden zijn vrijgekomen waar de scholen een beroep op kunnen doen. Er moet dan wel op 
zeer korte termijn (deze week) een plan worden ingediend, waarbij eventuele facturen voor 31 december gedateerd 
moeten zijn. Janneke, Eric en Marije zullen deze week een voorstel richting de Gearhing sturen.  
- Er zal een plan A (met geld vanuit de speciale Gearhing-pot) en een plan B (zonder geld vanuit de speciale 
Gearhing-pot) moeten worden gemaakt. Marije merkt op dat ook zonder dit ‘speciale geld’ de Gearhing wel een 
bijdrage aan het onderhoud van het schoolplein zou moeten leveren. De aanwezigen zijn van mening dat het 
draagvlak om het schoolplein eventueel zelf aan te pakken er zeker is. Doel is om het schoolplein in het voorjaar van 
2020 aan te pakken.  
 
10. Afsluiting avond: Om 21.45u sluit Eric de vergadering. 
 
 
 


