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Welkom en opening 
Margret Omtzigt heet als directeur van de St. Josephschool alle aanwezigen welkom op deze 
ouderavond. Naast de ouders is ook een groot deel van het team aanwezig. Margret benoemt een 
tweetal onderwerpen die momenteel actueel zijn: 

- In het landelijke nieuws is verwarring omtrent de onderwijsstaking van a.s. woensdag. Ondanks 
onze school de problematiek herkent, zullen de leerkrachten van de St. Josephschool niet 
staken, maar op een andere wijze aandacht schenken aan het probleem. 

- A.s. woensdag komt tevens de klankbordgroep weer bijeen. Ter aanvulling op de uitnodiging van 
15 oktober jl. worden ouders uitgenodigd mee te praten en met elkaar in gesprek te gaan over 
diverse zaken.  

  
Aansluitend geeft Margret het woord aan Maida de Vos, voorzitter van de activiteitencommissie van de 
St. Josephschool, waarna de jaarvergadering van start gaat. 
 
1. Welkom en opening 

Maida heet alle aanwezige ouders nogmaals van harte welkom. Zij stelt het bestuur van de 
activiteitencommissie voor: 
Maida de Vos  (voorzitter)    
Esther de Rond (penningmeester) 
Elly van Wieren (secretaris)  
 
Daarnaast zijn de algemene leden:  
Sylvia Hameetman 
Amanda Rip 
Jantine Hilderink 
Miriam Bandstra 
Sanne Ham 
Tim Pettinga 
Janneke van Noord 
Diana Kersten 
Else Marie Buysrogge 
Suzanne Loftus 
Nicolette Brugge (vanuit de sportcommissie) 
 
Vanuit het team hebben zitting in de AC:  
Lisa Krijger 
José Woudstra  
 
Maida licht het doel van de activiteitencommissie toe en de taken van de leden.  
 

2. Notulen vorige vergadering, 17 september 2018 
Deze notulen zijn rondgestuurd voorafgaande aan deze ouderavond. Er zijn geen vragen of 
opmerkingen over de inhoud van deze notulen. Het verslag wordt hiermee goed gekeurd. 
 

3. Ingekomen stukken, vragen en mededelingen 
Door middel van het antwoordstrookje bij de uitnodiging van deze vergadering konden vragen 
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ingediend worden. Noch naar aanleiding hiervan, noch in het algemeen, zijn geen stukken, vragen 
en/of mededelingen binnengekomen bij Margret of Maida.  
 

4. Secretarieel jaarverslag 2018-2019 
Het secretarieel verslag over afgelopen schooljaar is vooraf per e-mail met de uitnodiging voor deze 
ouderavond toegestuurd en wordt kort toegelicht. 
 
Activiteiten 
Een aantal van de activiteiten die afgelopen schooljaar door de activiteitencommissie zijn 
georganiseerd worden toegelicht. Dit zijn voornamelijk jaarlijks terugkerende activiteiten. O.a. het 
zomerfeest, de kerstactiviteit en de teamverjaardag.  
Voor het cadeau voor de teamverjaardag van afgelopen jaar (een symbolische waardebon voor 
duurzaam buitenspeelgoed) zijn de werkzaamheden afgelopen vrijdag gestart tijdens de Ateliers. Er 
is door handige ouders en leerlingen de eerste hand gelegd aan diverse speelattributen, van 
gerecycled en gesponsorde materialen. 
 
Buitenschoolse sportactiviteiten 
De sportcommissie maakt onderdeel uit van de activiteitencommissie en wordt gevormd door Eva 
Vriend, Nicolette Brugge en Olaf van Campen. Nicolette neemt het woord. 
Er is inmiddels versterking in de commissie met twee nieuwe leden: Daniëlle Willems en Anouk 
Hagen. Bij interesse zijn ook nieuwe leden van harte welkom.  
 
De taak van de sportcommissie is het coördineren van de deelname door de St. Josephschool aan 
de diverse buitenschoolse sportactiviteiten. Nicolette licht een aantal activiteiten toe. Mede door 
de betrokkenheid van de leerkrachten is een toename in de deelname bij de kinderen te merken. 
De kinderen worden geënthousiasmeerd en zijn hierdoor gemotiveerd mee te doen, met veel 
saamhorigheid tot gevolg.  
 

5. Kascommissie 
Verslag en kascontrole 
Het afgelopen schooljaar werd de kascommissie gevormd door Wilma Prins en Meriam Rolfes. Hun 
oordeel naar aanleiding van de kascontrole is teruggekoppeld aan Maida. De administratie van de 
penningmeester is grondig gecontroleerd, waarbij geen onvolkomenheden aangetroffen zijn.  
 
Samenstelling kascommissie 
De kascommissie wordt volgens een roulatieschema ingevuld. Eénmaal per jaar vindt de controle 
plaats. Wilma Prins verlaat na 2 jaar de kascommissie. Na een oproep onder de aanwezigen wordt 
Wilma vervangen door Bert Jan Breman. Hij zal het komende schooljaar met Meriam Rolfes de 
kascontrole uitvoeren.   
 

6. Jaarverslag penningmeester 
Esther neemt als penningmeester het woord en start met het goede nieuws dat de ouderbijdrage 
het komende schooljaar gelijk kan blijven op € 17,50 per leerling per jaar.  
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Inkomsten 
Er is minder ouderbijdrage ontvangen vanwege de wisseling van kinderen naar andere scholen. 
Daarnaast is van een aantal leerlingen de ouderbijdrage kwijtgescholden.  
Het zomerfeest heeft meer opgebracht, mede door de goede weersomstandigheden.  
Schoolreisjes 4/5/6/7: de bijdrage was te ruim begroot, dus er is minder geïncasseerd dan 
gecommuniceerd. 
Schoolreisje 2/3: de bijdrage hiervoor is geïncasseerd conform de begroting, echter was dit bedrag 
ook te ruim begroot. Besloten is bij desbetreffende leerlingen het bedrag wat teveel geïncasseerd is 
met de aankomende incasso te verrekenen. 
Bij de sinterklaasactiviteiten van afgelopen schooljaar is een sponsorbijdrage ontvangen. Eventuele 
sponsoring voor komend jaar is nog niet bekend, maar uiteraard van harte welkom. 
 
Uitgaven 
Afgelopen schooljaar is meer dan € 1.200 euro overgehouden. Hiervoor waren diverse redenen: 
De sinterklaasactiviteiten hebben minder geld gekost, mede door de sponsoring.  
Voor het kerstfeest is een nieuwe lichtslang gekocht, verder quitte door de financiële bijdrage van 
de aanwezige ouders.  
Het zomerfeest heeft meer gekost, echter meer dan begroot opgeleverd. 
Voor de teamverjaardag zijn nog geen kosten gemaakt, waardoor deze bij reserveringen 
opgenomen zijn.  
Gereserveerd is ook de verrekening van schoolreis 2/3 (zie boven bij inkomsten). 
De afschrijving is hoger vanwege de aanschaf van nieuwe sporthesjes. 
 
De afgelopen 2 jaar is circa € 2.000 overgehouden. Dit geld behoort toe aan de leerlingen. Ouders 
worden dan ook opgeroepen ideeën voor investeringen in te dienen. Deze kunnen per e-mail 
ingediend worden via ac.kbsstjosephschool@gmail.com of bij de leden van de 
activiteitencommissie. 
 
Na het tonen van de balans waarop o.a. de reserveringen vermeld staan vraagt Esther decharge 
voor het gevoerde beleid en bestuur. Er zijn hierop geen tegenstemmers. 
 

7. Afscheid en kandidaatstelling AC 
Afscheid 
Er wordt dit jaar afscheid genomen van Miriam Bandstra. Zij treedt na 2 jaar af en is niet 
herkiesbaar. Wegens afwezigheid van Miriam tijdens deze ouderavond is deze middag al afscheid 
van haar genomen met een bos bloemen en een attentie.  
 
José Woudstra is inmiddels niet meer werkzaam op de St. Josephschool. Lisa zal het komende jaar 
als enige teamlid de AC-vergaderingen bijwonen.  
 
Kandidaatstelling AC 
Na 4 jaar aftredend als voorzitter en niet herkiesbaar is Maida de Vos.  
Na 3 jaar aftredend als secretaris en niet herkiesbaar is Elly van Wieren. 
Door middel van een oproep in de uitnodiging zijn ouders in de gelegenheid gesteld zich kandidaat 
te stellen voor één van bovengenoemde functies of als algemeen lid van de activiteitencommissie. 
Er hebben zich echter geen geïnteresseerden gemeld.  

mailto:ac.kbsstjosephschool@gmail.com
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Door middel van stemming is besloten Sanne Ham te installeren als voorzitter en Else Marie 
Buysrogge als secretaris. Maida en Elly vervullen beide hun laatste jaar van hun tweede termijn als 
algemeen lid.  
 
Margret maakt van de gelegenheid gebruik en bedankt mede namens het team Maida en Elly voor 
hun inzet. 
 
De overdracht van functies gebeurt ter plaatse waarna Sanne de vergadering verder leidt.  
 

8. Rondvraag en sluiting AC 
Er zijn geen vragen vanuit de aanwezige ouders en teamleden. Het onderdeel van de   
activiteitencommissie wordt hiermee afgesloten. Sanne bedankt iedereen voor hun komst en geeft 
het woord aan de MR. 
 

Presentatie Medezeggenschapsraad  
Saskia Bakker neemt het woord en licht de invulling van de MR toe. Caroline de Wit en Edith 
Kamphorst nemen vanuit het team zitting in de MR. René van Meijel is naast Saskia het tweede lid 
dat de ouders vertegenwoordigt. Edith wordt deze avond ver excuseert door Saskia. Edith heeft 
namelijk een vergadering van het GMR. Edith heeft een dubbelrol. Zij is namelijk lid van de MR,  
maar ook lid van de GMR. Dit is de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van alle scholen 
welke onder Stichting AVES vallen.   
De MR wil meedenken en meewerken aan de kwaliteit van zowel de leer- als de leefomgeving van 
de Sint Josephschool. De MR is de spreekbuis van leerkrachten, ouders en leerlingen. Op deze 
manier fungeert de MR als klankbord naar de directie. De MR wil transparant en toegankelijk zijn. 
Ideeën zijn van harte welkom. Daarnaast heeft de MR regelmatig overleg met de AC. De MR 
behandelt geen leerling gebonden zaken en doet niet aan klachtenbemiddeling. Indien er nieuws of 
ontwikkelingen te melden zijn wordt gecommuniceerd via de website, nieuwsbrief en per e-mail. 
De MR vergadert circa 9 keer per jaar. Werkzaamheden voor de MR zijn o.a. het jaarplan en 
concrete doelen opstellen en het beleid bespreken en beoordelen. 
Diverse doelen voor dit jaar zijn het monitoren van de personele bezetting in verband met het 
leerkrachten tekort, betrokkenheid en identiteit en het onderwijs van de toekomst. René neemt 
ondertussen nog even het woord en geeft aan dat we ook trots mogen zijn op de Sint Josephschool. 
Er is nog nooit een klas naar huis gestuurd en dat mag ook gezegd worden. Vervolgens geeft Saskia 
aan dat de MR ook de betrokkenheid van de ouders nodig heeft. Naar aanleiding van deze 
presentatie zijn er geen vragen vanuit de aanwezige ouders en teamleden.  
 

Ter afsluiting van de bijdrage van de MR aan de ouderavond richt Margret het woord tot de aanwezigen. 
Ze bedankt de AC en MR voor hun inzet. Ze spreekt ook haar waardering uit voor de luizenmoeders. 
Tevens geeft ze aan dat Janneke ter Voert en Anouk Hagen namens de Sint Josephschool nu zitting 
hebben genomen in de gezinsvieringengroep. Zodat de school vanaf nu ook een stem heeft binnen de 
gezinsvieringen van de H. Michaëlkerk.  

 
Hierna wordt er overgegaan op het tweede deel van de avond, namelijk het aan de slag gaan met de 
“schone, rijke leeromgeving”. Margret nodigt de ouders uit mee te denken, te poetsen en te klussen.  


