
    

VERSLAG JAARVERGADERING MEDEZEGGENSCHAPSRAAD/ OUDERRAAD 5 OKTOBER 2020 

Aanwezig:  Marieke Sanders, Patrick vd Vlugt, Wendy van Kints,  Wendela Heemskerk,  Naomi Otto,   
Esther Nieuwpoort, Danielle Verlaan, Mirelle vd Post (OR),  Eva Zwirs,  Karen vd Velde, Simone 
Meijer, Marina den Braber, Ester Plaisant van der Wal (MR), Anneke Zantboer 
Ouders:  Stephanie Kouwenhoven, Connie vd Berg, Lesley Tak, Agnes van Schie en Paul de Vries 
 
Afgemeld/afwezig: Linda Verhaar, Annemieke Egberts, Lotte Baptista. 
 
Om 20.00 uur opent Marieke Sanders de online vergadering. 
We starten met een voorstelrondje.  
 
Niemand maakt gebruik van het spreekrecht. Het verslag van de jaarvergadering van 30 september 
2019 wordt vastgesteld met de opmerking dat Anouk Mank al 2 keer de kascontrole heeft gedaan en 
we voor 2020 twee nieuwe leden in de kascommissie zoeken.  
 
Marina den Braber vertelt over het jaarverslag van de MR.  
De MR bedankt Linda Verhaar voor haar inzet. Karen vd Velde en Ester Plaisant van der Wal waren 
dit jaar nieuw in de MR en onlangs is Annemieke Egberts gestart. Karen gaat verhuizen en stopt per 1 
december met de MR. De MR gaat op zoek naar een nieuw lid.  
 
Vragen/opmerkingen nav de presentatie: 

 Marieke Sanders vraagt hoe het zit met het leerplein. De leerkracht die hiervoor was 
aangetrokken is niet meer werkzaam, toch gaat het leerplein door. Marina geeft aan dat het 
leerplein nu wordt bemand door leerkrachten die op dat moment niet voor de klas staan. 
Het leerplein is een succes en dat willen we graag voortzetten.  

 Marieke vraagt naar het aantal studiedagen van Aeresteijn. Dit zijn er veel vergeleken met 
andere scholen die ook het vijfgelijkedagen-model volgen. Anneke geeft aan dat het aantal 
vrije dagen heel nauwkeurig wordt berekend. We maken alle verplichte uren. Hebben we 
dan uren over, dan zijn dat studiedagen. We hebben daarin dan nog een marge van een 
halve dag om bijvoorbeeld ijsvrij te geven.  

 Wendela Heemskerk vraagt waarom er is gekozen voor hele weken ipv af en toe een aantal 
dagen. Daar is bewust voor gekozen zodat ouders buiten het hoogseizoen de kans hebben 
om een week op vakantie te gaan. Bovendien is het effect van de studieweek voor 
leerkrachten groter dan wanneer het losse dagen zijn. Bij het vaststellen van de studiedagen 
voor volgend schooljaar bekijken we dit opnieuw. De MR neemt dit mee bij het advies.  

 
Marieke Sanders vertelt over het jaarverslag van de OR.  
In het jaarverslag staat dat de OR een dvd heeft gegeven voor de afscheidsmusical van groep 8, dit 
moet afscheidsfilm zijn.  
 



Er treden 2 ouderraadleden af: Stephanie Kouwenhoven en Ingrid van ‘t Hof. Er treden 3 nieuwe 
leden toe: Danielle Verlaan, Esther Nieuwpoort en Lotte Baptista. Marieke Sanders is herkiesbaar en 
bij deze herkozen.  
 
Helaas hebben we door Corona niet alle activiteiten kunnen organiseren. In plaats daarvan heeft de 
OR een DVD voor groep 8 geregeld, waterspuiten op de eerste schooldag na de lockdown en ijsjes op 
de laatste schooldag.  
 
Er waren verder geen vragen over het jaarverslag.   
 
Patrick van der Vlugt licht de financiën van de OR toe.  
Er zijn geen vragen nav van de financiën.  
 
Vanuit het verslag van de kascontrole commissie blijkt dat de administratie er keurig uit ziet. Twee 
aandachtspunten:  
– bij contante geldstromen: zorg ervoor dat dit altijd door twee mensen wordt geteld en afgetekend. 
Bewaar deze bon ook bij de afschriften. 
– per volgend schooljaar adviseren wij ook een balans op te stellen per begin boekjaar en eind 
boekjaar. Dit omdat het inzicht geeft in de financiële positie van de vereniging. En het 
vergemakkelijkt de controle. 
 
Patrick gaat aan de slag met de aandachtspunten.  
 
De kascontrole commissie bestond dit jaar uit Cornel Slof en Angela Keijzer. Wij bedanken beide 
hartelijk voor de hulp en vragen hen om ons volgend jaar weer te helpen.  
 
Mededeling vanuit de directie:  

 Corona: het onderwijs krijgt voorrang om zich te laten testen, dit werkt helaas nog niet 
optimaal. Wel is de uitslag van de test snel bekend. Gelukkig hebben we nog geen klassen 
naar huis hoeven sturen.  

 De nieuwbouw van de school: de eerste stap is de locatiekeuze. Uit een enquête van de 
dorpsraad kwam de voorkeur voor bouwen op de huidige locatie. Op dit moment wordt 
onderzocht of duurzaam bouwen , bijvoorbeeld op het huidige fundament van de school, 
mogelijk is. Eind 2020 wordt een definitieve keuze gemaakt voor de locatie. De planning van 
oplevering staat nog steeds op 2025.  
De inhoudelijke samenwerking tussen school, opvang en peuterspeelzaal verloopt goed. We 
zijn op dit moment op zoek naar een overkoepelende naam. Ook kijken we hoe samen 
feesten kunnen organiseren. Voorbeeld is de kinderboekenweek waarbij kinderen van de 
school gaan voorlezen bij de opvang.  

 Anneke bedankt de OR voor de heerlijke taart die alle leerkrachten mochten ontvangen 
vandaag op de dag van de leerkracht.  

 
Vraag Paul de Vries: Gaat de kinderopvang ook mee naar de nieuwe locatie? Ja, volledig. Vandaar 
ook onze gezamenlijke visie. Dat is alvast een goede voorbereiding om straks mee te geven aan de 
architect van het gebouw.  
 
Rondvraag 
Er zijn geen vragen voor de rondvraag.  



Ouders die graag meer willen weten over de ouderraad zijn van harte uitgenodigd voor de eerst 
volgende vergadering van de OR op donderdag 15 oktober om 19.30. Aanmelden hiervoor kan via 
het schouder account van de ouderraad.  

De MR bedankt de OR voor alle inzet van het afgelopen jaar.  

De OR wil via deze weg ook de MR, Anneke en alle leerkrachten bedanken voor de fijne 
samenwerking afgelopen jaar en zet deze samenwerking graag komend schooljaar weer voort.  

20.50 Sluit Marieke de vergadering met de opmerking dat we hopen dat corona snel weg zal zijn en 
dat de OR de komende tijd zal kijken hoe we op alternatieve wijze toch de activiteiten kunnen 
organiseren. 

 

 


