Van:
Aan:
Betreft:
Datum:

Het bestuur van Chr. Basisschool ‘De Opdracht’
Leden van de vereniging voor PC onderwijs te Ureterp
Notulen LEDENVERGADERING
Maandag 17 juni 2019 om 20.00 uur in de school

Afwezig met kennisgeving: Monique Radersma, Elly Brouwer en Anne-Marie Fijnvandraat.
1.

Opening
De voorzitter leest voor uit ‘Brood voor onderweg”.
Een helpende hand voor je medemens, stapjes van liefde.

2.

Goedkeuring verslag ledenvergadering d.d. 25 juni 2018
Het verslag wordt goedgekeurd.

3.

Behandeling jaarverslag bestuur over het kalenderjaar 2018
- Vanuit het bestuur is de besluitenlijst opgenomen (blz. 40)
- Sponsorproject Phoneo, de betrokkenheid is goed. De grote acties hebben veel geld
opgeleverd. De opbrengst op de vrijdagen is wel lager.
- Het bestuur is akkoord gegaan met de plaatsing van de zonnepanelen. Lang verhaal wat al
loopt vanaf 2012. Mooi dat het afgelopen mei gerealiseerd is.
- Overheidsbijdrage Werkdrukverlaging. Deze middelen worden ingezet om de groepen
klein te houden en dat komt de werkdruk ten goede. Komend schooljaar kan dat weer op
dezelfde manier.
- Wordt De Opdracht in de toekomst IKC? Er is een werkgroep actief. Na de zomervakantie
is er opvang op school voor de groepen 1 en 2. Dit in samenwerking met Kinderwoud.
Impact voor het team, het schoolgebouw is nu niet meer alleen voor lesgeven maar ook
voor opvang. Team heeft aangegeven hier achter te staan.
- Meerjarenplan, door AVG is er vorig jaar veel veranderd. Social school app wordt veel
gebruikt en is een succes.
- Vanuit IKC is er een nauwere samenwerking met Kinderwoud.
- De nieuwe vaatwasser is een goede investering.

4.

Behandeling financieel verslag over 2018
Ook dit jaar is er weer negatief begroot. En uiteindelijk is er weer geld overgehouden. Vorig
jaar plus €40.000,- geëindigd. Dit komt door een niet verwachte groei van het aantal
leerlingen. Dat waren er 25 meer dan verwacht = €60.000,- . Op 1 oktober 2018 telde de
school 318 leerlingen. Er kan niet begroot worden op het overheidsgeld voor
werkdrukverlaging. Er is een goed jaar gedraaid. De private middelen zijn met €10.000,opgehoogd. Belangrijk om kritisch te blijven kijken, want er komt echt een daling aan van
het aantal leerlingen. Er moet wel een buffer zijn om dit op te vangen. Personeel
aannemen is één, maar ontslaan is lastig.

5.

Behandeling jaarverslagen van MR en OR 2018
De MR heeft stappen gezet in veiligheidsplan met name in het geneesmiddelen protocol.
OR is niet aanwezig maar het verslag spreekt voor zich.

6.

Ingekomen stukken en/of mededelingen
Geen

7.

Benoeming van de kandidaten voor het Bestuur:
Aftredend zijn: Peter Postma en Anita Zeilinga.

Mariëtte Tjoelker wordt benoemd tot nieuwe penningmeester.

8.

Benoeming van de kandidaten van de Medezeggenschapsraad:
Aftredend is: Elles Annema
Tineke Galema wordt benoemd tot nieuwe voorzitter van de MR.

9.

Benoeming van de kandidaten van de Ouderraad
Aftredend is: Wieke Mulder
Rieneke Huitema en Lonneke Heemskerk worden benoemd tot nieuwe leden van de OR.

10.

Voorstel wijziging statuten
Directeur bestuurder heeft de voorkeur omdat dit in de praktijk grotendeels zo werkt nu.
Nu is er een dagelijks bestuur en een algemeen bestuur. Dit wordt dan een
toezichthoudend bestuur.
Voor een wijziging in de statuten moet 1/3 van de leden aanwezig zijn. Dat is niet het geval.
Er wordt een nieuwe datum vastgelegd voor een nieuwe ledenvergadering: 26 juni a.s.

11.

Rondvraag
Er zijn geen vragen voor de rondvraag.

12.

Sluiting
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun komst.

