Datum vergadering: dinsdag 19 november 2019.
Nr Agendapunt
1
Opening
Ilona Smalbil opent de vergadering. Ze bedankt de verschillende commissies, MR en
OR voor hun inzet. Ze wil nog een paar dingen benoemen vanuit school:
- Het gaat goed met het leerlingenaantal, veel aanmeldingen. We gaan niet mee
in de krimp, die op het moment elders wel plaatsvindt.
- De focus ligt dit jaar op rekenen als vakgebied, hoe kunnen we dit
verbeteren?.
- We krijgen nieuwe digiborden.
- ICT is belangrijk.
- De nieuwbouw speelt op dit moment een grote rol. Sineke Sietsema begeleidt
de nieuwbouw en is ook aanwezig voor eventuele vragen. Sarah en Sineke
vertellen hier later nog wat over.
- De onderwijsinspectie gaat ons bezoeken dit schooljaar.
- EDR grensprijs, We hebben deze prijs gewonnen voor de samenwerking met
de Grundschule in Oldersum. Dit heeft ook in de Noorderkrant en in de
Ommelander Courant gestaan.
Hierna geeft Ilona het woord over aan Priscilla Woltjer. Zij heet ook iedereen
welkom.
2
Vaststellen agenda en ingekomen stukken.
- Er zijn geen ingekomen stukken.
- De presentielijst gaat rond. Er zijn 22 mensen aanwezig, waaronder Ilona
Smalbil, Sineke Sietsema, alle leerkrachten, MR-leden, het GMR lid, ORleden, kascommissie en drie belangstellende ouders.
3
Mededelingen / jaarverslag OR
- Priscilla Woltjer stelt zichzelf voor als nieuwe voorzitter van de OR. Zij heeft
begin dit jaar het stokje overgenomen van Saskia Wijma
- Dit jaar wil de OR een begin maken met een nieuwe invulling van de
bestaande vieringen. Het is tijd voor iets nieuws.
- Het verslag spreekt voor zich, ze benoemt nog de twee nieuwe activiteiten die
we gehad hebben, nl de pannenkoekendag en het eindejaarsfeest.
- Verder is de OR nog steeds op zoek naar een nieuwe penningmeester.
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Mededelingen / jaarverslag MR
- Sarah Spinder noemt in het kort even een paar punten uit het verslag van de
MR.
- De doorvoering van de nieuwe lestijden
- Stakingen
- De wisseling van locatieleiders
- Ralph van Erkel gaat de GMR-taken doen. Hij is geen MR-lid, maar wel
hieraan gelinkt omdat het belangrijk is dat er iemand namens onze school
plaatsneemt in de GMR.
- Verder is er veel gedaan in het kader van de nieuwbouw.
- Sineke, Anna, Douwe en Sarah zijn betrokken bij de plannen voor de
nieuwbouw. Hierbij is een groene omgeving, veel samenwerking en
leerpleinen van groot belang. Er is bij beide scholen (De Rank en Jansenius
de Vries) een moodbord gemaakt.
- 80 % van de ouders heeft aangegeven geen school onder een zendmast te
willen, een andere locatie is dus nodig.
- Over de locatie zijn ze in gesprek met de wethouder , er zijn op dit moment
drie opties. De MR heeft hierover aanbevelingen gedaan. De gemeente
bepaalt uiteindelijk de locatie, maar de MR heeft hier wel inspraak in.

Sineke Sietsema vertelt dat het programma van eisen van beide scholen klaar is
(invulling van lokalen, sfeer, leerpleinen) en wordt aangeboden aan de stuurgroep
(bestuurders en wethouder) . De stuurgroep komt in december of januari bij elkaar
om het te bespreken. Als zij dit goedkeuren, kan het naar de architect. Deze moet
nog gekozen worden. De nieuwe school moet niet alleen mooi, maar ook werkbaar
zijn. De kinderen mogen daar ook een stem in hebben. Als dit allemaal in tekeningen
klaar is, kan het in bestek naar een aannemer. De verwachting is dat dit allemaal nog
ruim twee jaren in beslag neemt.
Onzekerheden zijn:
- Locatie
- Gymzaal (liefst een gymzaal bij school)
- Peuters er graag weer bij betrekken
Naar aanleiding van een aantal vragen:
-

5

Het aantal m² van het gebouw en speelplein is afhankelijk van het aantal
kinderen
De investering van school in het huidige schoolplein , is daar nog een
vergoeding mogelijk vanuit de gemeente? (MR neemt dit punt mee).
Hoe ga je om met de legaten van zowel Jansenius de Vriesschool als de Rank
(MR neemt dit punt ook mee).
Het streven is een energiezuinige en aardbevingsbestendige school te
bouwen.

Vragen naar aanleiding jaarverslag OR/MR
- Er zijn geen vragen naar aanleiding van de beide verslagen.

Notulen zakelijke ouderavond F.H. Jansenius de Vriesschool d.d 19-11-2019

2

6

7

8

9

10
11

Financieel verslag OR 2018 – 2019
- Het financieel verslag wordt uitgedeeld en John Timmers geeft hierover
uitleg.
- Wat met name opvalt, is het lagere bedrag voor oud papier . Dit heeft te
maken met minder oud papier en een lagere prijs hiervoor.
- De inkomsten van het legaat zijn wel in de prognose meegenomen, maar later
ontvangen. Gaat mee naar volgend jaar
- Grote reis 250 euro teruggekregen aan borg, daardoor gelijk aan wat begroot
was. Er is nu al een aanbetaling gedaan voor dit schooljaar.
- De datamuur die in de tussenruimte is geplaatst was niet begroot.
- Verder waren er geen bijzonderheden
Verslag kascommissie
- De kascommissie, Hilma Hamming (afwezig) en Jaap Jan Slob, zijn tevreden
en verlenen decharge.
Verkiezing kascommissie
- Jaap Jan Slob treedt af en Pieter Fokko Goldhoorn volgt hem op.
- Samen met Hilma Hamming zal hij volgend jaar de kascontrole doen.
Begroting OR 2019- 2020
- De begroting valt en staat met de oudpapier prijzen. De wijze waarop wij
oudpapier verzamelen is wel één van de goedkoopste manieren.
- Verder hebben we vrij stabiele kosten.
- Grote reis is ondanks de kleinere klassen toch nog op te brengen.
- Op de vraag of er al reserves ingebouwd moeten worden (dmv het houden
van acties bijv.), geeft John aan dat dit nog niet nodig is en dat we wel een
buffer hebben.
- John wil het stokje graag overgeven, in de nieuwsbrief wordt een oproep
gedaan voor een nieuwe penningmeester.
Rondvraag
- Geen vragen
Afsluiting
- Priscilla Woltjer bedankt iedereen voor hun komst en sluit de vergadering.
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