
 
 

Verslag Ouderavond 29 oktober 2015 
 

1. Welkom  

 Gerrie verzorgt de opening en is blij met de mooie opkomst (23 ouders en 5 leerkrachten)  

 Nieuw lid OC – Diana van Seyda en Rick Uding 

 Nieuw lid MR- Karin Ax 

 

2. Verslag Oudercommissie (OC) + penningsmeester 

 Oudercommissie ondersteunt de school in het organiseren van leuke activiteiten voor de 

kinderen. Het jaarverslag dat is rondgemaild aan alle ouders is weergave van activiteiten vorig 

schooljaar.  

 Waarom schoolreisje  pas helemaal aan eind van het schooljaar? Team de Meent heeft hiervoor 

gekozen omdat zij dit zien als een leuk  element in de laatste week van het schooljaar. Het  

zomerfeest is juist weer naar voren gehaald vanwege de drukke periode aan het einde van het 

schooljaar. Hierdoor kunnen we ter compensatie de vrijdag vrij geven en kan het team op die 

vrijdag opruimen en afsluiten voor de schoolvakantie. 

 Financieel verslag is nog niet goedgekeurd wegens (persoonlijke) omstandigheden. Woensdag zal  

de kascontrole worden uitgevoerd en wordt alsnog iedereen hierover geïnformeerd. 

 Het concept financieel overzicht is wel getoond en doorgenomen. Enkele vragen opmerkingen 

hierover: 

- Kan de term Vrijwillige bijdrage niet aangepast worden omdat deze niet echt ‘vrijwillig ‘is? De 

Vrijwillige bijdrage is een wettelijke term  dus kan niet aangepast worden. Het is ook een niet 

verplichte bijdrage, maar voor kinderen  waarvoor geen bijdrage is gedaan mogen kinderen 

geweigerd worden op activiteiten. Dit is zo ingesteld omdat basisscholen geen schoolgeld 

mogen vragen aan ouders.  

- Kamp staat los van OC, dit organiseert de school zelf. Echter de financiële controle zit wel bij 

OC omdat er voor gekozen is hiervoor geen aparte bankrekening te openen (ivm de kosten 

voor het hebben van een rekening).   

- De huidige rekening bij de Rabobank is erg duur. OC gaat uitzoeken welke mogelijkheden er 

zijn voor een rekening met goedkopere tarieven. 

- Geschenken: betreft een ‘ lief en leed potje’ bv kaartje kind dat in het zieken huis ligt.  

- Buitenspeelgoed : hoge kosten in verband met de aanschaf van een ping pong tafel. Hiervoor 

is een ook gedeelte uit de bestaande buffer van voorgaande jaren gebruikt.  

- Er is een klein tekort, maar daartegenover staat nog een kleine buffer van voorgaande jaren.  

 Overwogen om stichting te worden? OC zal dit navragen/ uitzoeken bij het onderzoek naar de 

rekeningen.  

 

3. Jaarverslag MR 

 Louis van de Zwet heeft het jaarverslag MR opgemaakt dat vanmiddag is verstuurd naar alle 

ouders. Uit vorig schooljaar is alleen Louis nog over uit de MR. Inmiddels is de MR aangevuld met 

Linda Saat, Thelma Schepers en Karin Ax. Enkele punten uit het verslag  zijn doorgenomen.  



 
 

 Ouderenquête is door de school uitgezet. Daarnaast zijn, oa. ook vanuit strategisch beleidsplan 

BasisBuren (http://www.basisburen.nl/strategisch-beleidsplan-2/) posters opgehangen. Met een 

klankbordgroep is gesproken over de uitkomsten hiervan.  De eerste klankbordavond werd 

bezocht door 21 ouders . Ouders hebben zorgen ideeën kunnen aangeven en zorgen kunnen 

uiten. Er is nog een vervolg geweest met wat minder mensen. Daarna is de klankbordgroep 

gestopt. Dit jaar is dit weer opnieuw gestart. 

 Gebrekkige sanitair: vanuit Directeur BasisBuren (Mark van de Pol) is een toezegging gedaan dit 

in 2015 op te knappen. Nu loopt er een pilot in Eck en Wiel met een aannemer en bij 

tevredenheid zal de aannemer ook op de Meent werkzaamheden gaan verrichten voor het 

sanitair. Gerrie zal erop toezien dat nog dit schooljaar wordt uitgevoerd voor alle toiletten. 

 Hoorns model  (gelijke tijden alle groepen) waarbij niet mogelijk is om vrijdagmiddag naar school 

te gaan en extra aandacht te geven aan bv. creatieve vakken. Mogelijkheden om dit te bekijken is 

bij BasisBuren neergelegd. Echter vanwege het strategisch beleidsplan hebben zij dit nog niet 

opgepakt. Inmiddels is er wel een uitspraak dat dit model vanuit BasisBuren niet meer heilig is en 

zijn ook al enkele scholen gaan experimenteren met andere schooltijden.  

 Er is een ouder die vragen heeft gesteld over de veiligheid van gegevens in Parnasys. Dit is 

meegenomen naar de GMR. Tot op heden is daar niets uitgekomen. Dit zal opnieuw naar GMR 

worden meegenomen (Linda Saat / Thelma Schepers).  

 Enquête continu rooster is uitgezet. Een meerderheid van de ouders is voorstander van he t 

continurooster. Uiteindelijk is dit echter niet doorgegaan, omdat een meerderheid van het team 

van de Meent hier geen voorstander van was (wettelijke vereiste).  Was het niet verstandiger 

geweest eerst het team te vragen voordat de enquête werd uitgezet? Vraag continurooster: 

misschien eerst beter om team te vragen?  Enquête is ook gebruikt als peiling onder ouders 

omdat niet bekend was hoe men hierover dacht. Over 2 jaar volgt weer nieuwe enquête.  

 Er is een extra ouderavond georganiseerd voor groep 4  vanwege de bezorgdheid van ouders 

over de sfeer. Van die groep zijn uiteindelijk een aantal kinderen ook van school gegaan.  

 Dit schooljaar 61 leerlingen begonnen en dit heeft gevolgen voor komend schooljaar.  Gerrie licht 

toe dat de formatie leerkrachturen wordt berekend op de telling 1 oktober het jaar ervoor. Veel 

ouders vragen zich af hoe dit precies zit. Gerrie geeft aan dat BasisBuren de norm kent van 24 

leerlingen per klas in de onderbouw en 28 leerlingen in de bovenbouw. Consequentie van de 

telling voor volgend jaar is dat er 3 klassen komen met combinatiegroepen van 3 groepen.  

 Er is bezorgdheid geuit vanuit ouders. Gerrie geeft aan dat op De Meent er heel lang 3 klassen 

hebben bestaan, maar dat pas sinds de laatste jaren dit is opgelopen naar 4 klassen.  

 Om hier al op voor te bereiden wordt dit jaar overgegaan op leerlingonderwijskaarten (LOK). 

Deze kaarten zijn vooral gericht op wat een individueel kind nodig heeft.  

 Belangrijk dat we vanaf nu al met elkaar hierop gaan voorbereiden en dat de school vertrouwen 

krijgt dat dit goed wordt opgepakt.  

 Op 10 november is er vanuit BasisBuren een conferentie over de visie kleine scholen. Hier mogen 

2 tot 4 ouders aansluiten. Mee gaan: Joyce Vermeer, Barry Evertse, Harry Huijdink en Louis van 

der Zwet.  

 Hebben leerkrachten ook die ervaring met 3 groepen in 1 klas? Zowel Gerrie, Marijke als Peter 

hebben hier ervaring mee. Peter heeft 10 jaar lesgegeven aan combinatiegroep 6/7/8.  

http://www.basisburen.nl/strategisch-beleidsplan-2/


 
 

 Afgelopen 2 jaar heeft De Meent veel last gehad van negatieve reclame. Dit schept veel onrust 

op school, omliggende dorpen en Lingemeer. De School wil hiermee aan de slag.Gerrie benoemt 

dat de school de ouders nodig heeft als ‘ambassadeurs’.  

 

4. Presentatie ouderklankbord 

 Op donderdagavond is een groep van ouders bij elkaar gekomen om samen met De Meent over 

de school mee te denken. Er is heel veel besproken in een goede sfeer.  In  de bijlage een korte  

presentatie die is getond op de ouderavond . Hierin wordt een samenvatting gegeven van 

hetgeen daar is besproken.  

 Mocht je willen meedoen: eerstvolgende bijeenkomst staat gepland op dinsdagavond 3 

november om 19.30 uur.  

 

5. Terugkoppeling van het opknapteam 

 Rick Uding geeft verslag  van het opknapteam en geeft aan hoe dit is ontstaan vanuit een gesprek 

tussen ouders over het onderhoud en de Gemeente die de hand op de knip houdt.  

 De school moet er goed en aantrekkelijk uitzien en de laatste jaren is de school wat in verval 

geraakt. Het opknapteam bestaat uit een aantal ouders die de handen uit de mouwen willen 

steken. Begonnen is met opruimen, onkruid verwijderen en snoeien. Er is een ontwerp gemaakt 

met extra aanplanting. Inmiddels is de Gemeente op de hoogte van dit initiatief vanuit ouders en 

heeft aangegeven te willen bijdragen bij wijze van beloning!.  

 Om meer geld in te zamelen is er een sponsorloop georganiseerd op vrijdag 30 oktober.  Het geld 

zal worden gebruikt om het aangezicht van de school op te knappen en bv, wat spelmaterialen 

voor het schoolplein aan te schaffen.  

 Verzoek aan de school om de lokale kranten te benaderen  voor positieve aandacht voor de 

school! 

 Verzoek aan het opknapteam is om voor de ouders die mee willen helpen maar dit niet kunnen 

op doordeweekse dagen wellicht ook eens een zaterdag te plannen. Opknapteam kan alle hulp 

van ouders zeker nog gebruiken!   

 Om ouders op de hoogte te houden zal regelmatig een update worden gegeven in de nieuwsbrief 

(of bijlage hierbij).  Dit geldt ook voor OC, MR en ouderklankbordgroep. 

 Ter info: er bestaat een officieuze facebook pagina van De Meent (besloten groep!). Bij 

toetreding geef je direct toestemming voor het plaatse van foto’s. Alleen leden van de groep 

kunnen berichten en foto’s zien.  

 Aanmelden, vragen stellen kan op volgend Emailadres opknapteam@gmail.com 

 Gerrie zal De meent aanmelden voor NL Doet in maart. Bij deelname ontvang t de school een 

bedrag voor bv. verf.  

 

6. Rondvraag 

 Suggestie in het kader van bewegen is belangrijk: door T&P sport worden in de gymzaal 

kidsgymlessen gegeven Er zijn mogelijkheden voor introductielessen waarvoor kinderen zich 

kunnen opgeven. Evelien van Eck en Diana van Seijda bieden aan om kinderen vanuit school naar 

de zaal te begeleiden. Voor meer informatie kun je terecht bij Evelien of Diana.  

mailto:opknapteam@gmail.com


 
 

 Wat is beleid over handdoeken, zeep en toiletpapier? Het gebeurt vaak dat deze op / niet 

aanwezig zijn. In principe is dit (wc papier en handdoekjes) beschikbaar in de klassen, dit ivm 

milieubewust omgaan met deze artikelen. Er zal extra aandacht worden besteed aan het 

aanvullen en signaleren hiervan.  

 Recent zijn er mooie borden geplaatst. In samenwerking met het opknapteam heeft Gerrie een 

aanvraag gedaan voor bewegwijzering bij de Gemeente. Er zijn al paaltjes geplaatst en er komen 

ook nog strepen met het woord school en strepen voor fietsers. 

 

 


