Betreft:

VERSLAG LEDENVERGADERING
VER. VOOR PC ONDERWIJS TE URETERP

Datum:

Maandag 26 juni 2017 om 20.00 uur in de school

1.

Opening
De voorzitter van het bestuur, André van der Horn, begint deze vergadering met een
tekst over de ‘Barmhartige Samaritaan’. De vraag is: ‘Hoe kijken we naar onszelf…?’
Verbeter de wereld, begin bij jezelf. Ook de kleine daden hebben effect. André gaat
voor in gebed.

2.

Goedkeuring verslag ledenvergadering d.d. 13 juni 2016
De notulen worden goedgekeurd.

3.

Behandeling jaarverslag bestuur over het kalenderjaar 2016
Het kalenderjaar 2016 was een bijzonder jaar.
• Het begon met een bezoek van de inspectie. Die bestond uit 2 personen nu. Dit
bezoek was er nu al omdat wanneer het traject van “Excellente school” wordt
ingegaan er een goed inspectierapport moet liggen. Spannende tijd maar blij met
het resultaat. De inspectie was zeer tevreden en vond dat de school daar trots op
kan zijn!
• De commissie “3-talig onderwijs” was positief over de manier van werken op De
Opdracht. Met de opening van het nieuwe lokaal aan het begin van het nieuwe
schooljaar is dit gevierd en was de overhandiging van het certificaat.
• In september was er bezoek van de jury van het “Excellente school” gebeuren. In
januari is hiervan de bekendmaking. (We weten inmiddels dat De Opdracht de titel
“Excellente school” heeft.)
• Juf Marianne heeft afscheid genomen omdat ze met pensioen is gegaan. Juf Adri
vierde haar 25 jarig jubileum.
• Er was dit jaar weinig verzuim. De school is nu Eigen Risico Drager. Hiermee is
het afgelopen jaar veel geld bespaard.
• Team is gestart met beeldende vorming. Eerst via Ateliers Majeur maar dit gaf niet
het gewenste resultaat. Dit is nu opgepakt via Kunstkade en dit is positief
ontvangen. Er wordt hier een nieuw beleidsplan voor geschreven.
• Er is veel aan scholing gedaan door het team. Baukje Sienema is nu ‘bovenbouwcoördinator’, Bianca Jaarsma is ‘taal-coördinator’ en Rineke de Jong is nu ‘rekencoördinator’. Kirsten Bijland heeft de opleiding tot ‘gedrag-specialist’ gedaan.
• Het is nu verplicht om een eindtoets te doen voor de kinderen van groep 8. Er is
gekozen voor de IEP toets omdat die het beste aansluit bij onze manier van
lesgeven. Er was een goede score behaald door de leerlingen. Zeker ook trots op de
leerlingen die extra zorg hebben gehad en die nu een mooi eindresultaat halen voor
het vervolgonderwijs.
• Het traject ‘schooljudo’ is goed bevallen. Goed voor het zelfvertrouwen van de
kinderen en passend bij Fides.
• Bert de Boer verzorgt in alle groepen de muzieklessen. Dit is mogelijk dankzij een
extra subsidie voor cultuureducatie. De school krijgt dit voor de 3 jaar.
• Digitalisering voor groep 5 en 6. Er is voor elk kind een eigen device. De computer
is middel geworden om de lesstof mee te doen. De Windows tablets worden
waarschijnlijk vervangen door Chromebooks.

•
•
•

Met dank aan meester Jouke Bosma is er een nieuwe website. Deze is helemaal in
eigen beheer en dit bevalt goed.
Er wordt gewerkt met een ‘kernteam’. Er is wekelijks overleg. In het kernteam
zitten: Baukje Sienema (bovenbouw), Adri Hornstra (middenbouw), Geke Numan
(onderbouw), Lutske Kunnen (IB) en Otto.
Harry Kasimier (nieuwbouw, onderhoud) en Otto Hiemstra hebben zich flink
ingezet om er voor te zorgen dat er toch nog weer een nieuw lokaal bijgebouwd
kon worden. Dit is gerealiseerd in 2016

HET JAARVERSLAG OVER 2016 WORDT OP DE VERGADERING GEKEURD.

4.

Behandeling financieel verslag over 2016
Fokje de Vries geeft uitleg van het financiële verslag. Zie jaarrekening pag. 19
De begroting voor 2016 was voorzichtig positief maar is uiteindelijk flink in de plus
geëindigd. Dit heeft hoofdzakelijk te maken met de Rijksbijdrage die flink hoger was
dan voorzien. Het gaat om een bedrag van €75.000,-. Ook de lasten vallen positief uit.
In de meerjaren balans zijn geen grote verschillen zichtbaar. De school is financieel
gezien goed gezond. We streven ernaar om te werken met een voorzichtige begroting
dit is met name nodig om onvoorspelbare kosten in de toekomst op te kunnen vangen.
Aanvulling van Otto Hiemstra is dat er een positief verschil zit in het aantal leerlingen.
Dit zijn er meer geworden dan verwacht. Blij dat de daling niet doorzet. Zeker gezien
er nu een grote groep 8 van 40 leerlingen de school verlaat.
HET FINANCIËLE JAARVERSLAG OVER 2016 WORDT OP DE VERGADERING
GOEDGEKEURD.

5.

Behandeling jaarverslagen van M.R. en O.R. 2016
Heldere verslagen, geen toelichting.
DE VERSLAGEN OVER 2016 WORDEN OP DE VERGADERING GOEDGEKEURD.

6.

Ingekomen stukken en/of mededelingen

7.

Benoeming van de kandidaten voor het Bestuur:
Aftredend zijn: Fokje de Vries en Harry Kasimier
Harry blijft in het bestuur zodat hij het traject van de zonnepanelen kan afronden.
Anita Damstra is als nieuwe kandidaat voorgesteld voor het penningmeesterschap. De
vergadering geeft haar instemming aan deze benoemingen.

8.

Benoeming van de kandidaten voor de Ouderraad:
Aftredend zijn: Hillie van der Horn en Jacqueline Bakker. Zij worden vervangen door
Fokje Eppinga en Dennis van Gelderen.

9.

Rondvraag
Er zijn geen vragen voor de rondvraag.

10.

Pauze

11.

Gespreksonderwerp 2017:
De Opdracht en Kinderopvang, goed geregeld?

Hoe ziet de toekomst eruit wanneer het gaat om school en opvang van 0-12 jaar.
Otto Hiemstra laat een filmpje zien over Kindcentra 2020. In eerste instantie was het
vooral bedoeld dat het voor ouders praktisch zou zijn dat er Kindcentra zouden komen.
In dit filmpje wordt er vooral gesproken over het feit dat elk kind hier recht op heeft.
Otto geeft aan dat het merkbaar is dat er dingen veranderen. Als voorbeeld wordt
genoemd IKC Loevestein in Gorredijk. Dit blijkt een grote aantrekkingskracht te
hebben. Op andere scholen zijn weinig tot geen aanmeldingen van nieuwe leerlingen.
Uit onderzoek van de PO-raad blijkt dat 40% van de ouders zou kiezen voor een IKC.
IKC lijkt organisatie van de toekomst. We gaan in 3 groepen uiteen om dit onderwerp
te bespreken aan de hand van een 5-tal stellingen.
• Hoe is de opvang nu geregeld?
• Is dit een gewenste situatie?
• Talent wordt gekoppeld aan ontwikkeling
• Is een IKC in de buurt een bedreiging voor De Opdracht?
• Heeft het raakvlakken of is het verre toekomst?
Reacties hierop:
Op zich is het nu geregeld. Het zijn inderdaad losse elementen maar het is wat betreft
breng- en haaltijden nu wel beter op elkaar afgestemd. Er is nu een keuze voor ouders:
Leaf of Kinderwoud. Ieder heeft zijn eigen visie. Er is overleg op afgesproken tijden
maar dit zou gemakkelijker en vaker kunnen wanneer alles in één gebouw zit. Elke
organisatie heeft weer een ander beleid. Voor de kinderen geeft het meer rust als alles
in één gebouw zou zitten. Nu gaat de overgang van groep 2 naar groep 3 heel soepel.
Van peuter naar groep 1 zou dan misschien ook soepeler zijn. Kinderen komen nu van
verschillende opvang wat de instroom heel divers maakt. Mensen kiezen ook voor
kwaliteit van onderwijs en kijken niet alleen naar de praktische kant. Het is niet zo dat
alle kinderen van De Opdracht naar Leaf gaan omdat dat dichterbij is dan
Kinderwoud. Mensen kiezen ook wat bij hun past.

12.

Sluiting
André van der Horn benoemt allemaal mooie woorden die passen bij de Barmhartige
Samaritaan,
o.a.: vrienden, grenzeloos en liefde.

