
Zakelijke ouderavond 2017 
 
Openbare basisschool “de Pikeloer” te 
Wiuwert – Britswert. 
 
Datum: dinsdag 17 oktober 2017  
Plaats : school Aanvang: 19.30 uur 
 
Aanwezigen: Eric Teppema, Pieter 
Teunis Hoogland, Ineke de Jong, Reina 
Zanting, Pietrik Zuidema, Gerbrina de Jong, Fokke Baarda, Ingrid de Jong, Grietje 
Bakker, Tea Baarda, Bianca Alberts, Paula Faber, Klaas van Dijk, Marieke Okkema, 
Els Dalman , Siegerke Atema, Arnold Oosterdijk, Antje Postumus, Jantsje Kirkenier,  
Irma Emmerig, Tineke Bremer (voorzitter) en Linda Mourits (notulist) 
 
Afmelding van: Djoeke Klomp, Fam. Mulder, Kees Mourits en Fam. De Haan 
 
Opening door de voorzitter. Iedereen welkom om 19.37 uur 

 
Ingekomen stukken en mededelingen 
Geen ingekomen stukken 
 
Verslag van de vorige vergadering (als bijlage toegevoegd) 

- Tineke: Vraag over verslag ac: geschreven dat er een draaiboek gemaakt zou 
worden. Ac is hiermee bezig. Wordt gekeken hoe andere scholen dit op papier 
hebben staan. 

- Gerbrina: Andere bank voor schoolrekening gevonden die goedkoper? 
Verschillen zijn erg klein. Voorstel om dit via kluisje te doen is niet wenselijk. 

- Opheffingsnorm waar over gesproken is bij de rondvraag vorig jaar. Gemeente 
Sûdwest Fryslân hanteert dezelfde opheffingsnorm als Littenseradeel. 

 
Verslag van de activiteitencommissie 
Tea doet verslag van de activiteiten. Geen vragen. 
Picknick erg positief ontvangen. 
 
Verslag van de penningmeester en kascommissie  
Reina en Grietje hebben controle gedaan en goedgekeurd. 
Paar meevallers: sinterklaascommissie van vorig jaar, inkomsten musical 
 
Ingrid: Is er budget voor de versiercommissie? Tea: Er is op zich wel budget. Komt 
ook in het draaiboek. 
Nieuwe kascommissielid samen met Grietje? Ingrid biedt zich aan. 
 
Vaststellen van de vrijwillige ouderbijdrage 
Is altijd € 20,- per kind. Afgelopen jaar ook per leerling €2,- extra besteed (scheepsvaart museum). 
Afgelopen jaar door alle ouders betaald. 
Vrijwillige ouder bijdrage blijft gelijk.  

 
Rondvraag 
Geen vragen aangeleverd.  



- Ingrid: Vind het vervelende manier. Soms komt er een vraag tijdens de 
ouderavond op. Irma geeft aan dat ouders altijd bij haar terecht kunnen. 

- Antje: Els neemt dit jaar afscheid en wordt nieuw lid gevraagd. 4 jaar in de 
commissie. Ouders de kunnen zich hiervoor aanmelden. 

- Marieke: Wat is de houding van school naar verdwijnen Peuterschool? 
           De GGD inspectie kan een lokaal op basisschool niet goedkeuren. Moet echt    
           een aparte ruimte zijn.  
           Ingrid: mogelijk wel een optie om vanuit school actief zijn om de peuters wel   
           op deze school te krijgen.  
           Irma: Hierin doen we wel al dingen zoals kaartje bij 3 jarigen, schoolkrant in de 
           het Rabbelruske.  
           Ingrid optie: uitnodigen bij bijvoorbeeld sinterklaasfeest en andere 
           schoolactiviteiten. 
 
Pauze:  
Ouders kunnen kijken naar de werkstukjes die zijn gemaakt in het thema Europa. 
 
Werkgroep ‘andere schooltijden’ 
 (Vervolg op de eerste bijeenkomst over ‘andere schooltijden’) 
– Terugblik proces tot nu toe 
Werkgroepleden; Ineke, Gerbrina, Marieke, Irma, Tineke, Arnold en Pietrik. 
Pietrik; Bezoek gebracht aan twee scholen: Baard en Weidum. Hier antwoord op de 
vragen verkregen. Zie verslag van de werkgroep (bijlage). Kinderen worden niet 
gevraagd naar hun voorkeur. Als voorstel voor mogelijk continurooster is gekozen 
voor 5-gelijke dagen model (8.30 tot 14 uur) behalve de vrijdag. Deze blijft zoals nu. 
– Eventuele nieuwe vragen beantwoorden 
Waarom worden peutergezinnen niet meegenomen in de stemming? Voor en 
nadelen afgewogen door de werkgroep. Wel van belang om de peuter-ouders op de 
hoogte te stellen en te betrekken bij de plannen. 
– Vervolg stappen 
Er komt een stemming. Hierbij zal gevraagd worden naar voor, tegen of neutraal 
(geldt als een voor). Of de optie neutraal een onderdeel van de stemming moet zijn is 
de vraag. 
Tijdspad: als er uiteindelijk besloten wordt de schooltijden te veranderen, zal dit op 
z’n vroegst volgend schooljaar in kunnen gaan. Stemming zal waarschijnlijk in januari 
of februari plaats vinden. Anoniem of niet. Gaat de commissie over nadenken. 
 
Pietrik wordt bedankt voor de toelichting. 
 
Alle aanwezigen worden bedankt en de voorzitter sluit de vergadering om 21.20. 
 

Afsluiting avond 


