VERSLAG JAARVERGADERING MEDEZEGGENSCHAPSRAAD/ OUDERRAAD 4 OKTOBER 2021
Aanwezig: Marieke Sanders, Patrick vd Vlugt, Wendy van Kints, Wendela Heemskerk, Esther
Nieuwpoort, Danielle Verlaan, Lotte Baptista, Lesley Tak (OR), Eva Zwirs, Annemieke Egberts ,
Simone Meijer, Rianne Dijkman, Ester Plaisant van der Wal (MR), Anneke Zantboer
Afgemeld/afwezig: Naomi Otto, Mirelle vd Post en Paul de Vries.
Om 20.00 uur opent Marieke Sanders de online vergadering.
Niemand maakt gebruik van het spreekrecht. Het verslag van de jaarvergadering van 5 oktober 2020
wordt ongewijzigd vastgesteld.
Simone Meijer vertelt over het jaarverslag van de MR.
Rianne Dijkman is nieuw in de MR vanuit de personeelsgeleding en zij neemt ook deel aan de GMR.
Er zijn geen vragen/opmerkingen nav de presentatie.
Marieke Sandersvertelt over het jaarverslag van de OR.
Wendela Heemskerk en Wendy van Kints zijn aftredend en herkiesbaar. Lesley Tak stelt zich
kandidaat als lid. Geen bezwaar, bij deze herkozen en gekozen.
Er waren verder geen vragen over het jaarverslag.
Patrick van der Vlugt licht de financiën van de OR toe.
Wendela vraagt nav de presentatie wat het saldo is van de rekening van de OR. Dat is 25.776 euro.
Wendela vindt dat er veel geld in de pot zit en vraagt of we daar niet eens wat van moeten gaan
uitgeven.
Simone geeft aan dat andere scholen de ouderbijdrage naar aanleiding van corona (en daardoor
minder uitgaven) naar beneden hebben bijgesteld, is dat ook niet iets voor ons?
Anneke geeft aan dat de inspectie sterker gaat inzetten op de ‘vrijwillige bijdrage’. Dat je daardoor
leerlingen niet mag uitsluiten van activiteiten. Er is dus een kans dat het percentage ouders dat de
bijdrage niet betaald gaat toenemen. Daarnaast verwacht Anneke met het zicht op het nieuwe
schoolgebouw uitgaven voor bijvoorbeeld nieuw speelmateriaal op het plein.
Wendela reageert dat het bedrag dat we nu hebben echt voor de kinderen is die nu op school zitten,
dus dat we dat niet moeten ‘bewaren’ voor de nieuwbouw.
De OR neemt dit mee in de vergadering volgende week.
Naast deze vragen is er 1 mail van een ouder gekomen met vragen over de financiën. Deze vragen
zijn door Patrick beantwoord.

Vanuit het verslag van de kascontrole commissie blijkt dat de administratie er keurig verzorgd uit
ziet.Eén aandachtspunt:
- De vaste kosten die per jaar begroot worden, worden vooraf gefactureerd en na opvraag
achteraf verantwoord. Ons advies is om de factuur over te maken naar school na
verantwoording d.m.v. overlegging van de factuur. Er is nu niet uit te sluiten dat er meer aan
Aeresteijn is uitgekeerd dan daadwerkelijk is uitgegeven door Aeresteijn.
Patrick zet dit aandachtspunt op de agenda van de OR vergadering op 13 oktober.
De kascontrole commissie bestond dit jaar uit Cornel Slof en Angela Keijzer. Wij bedanken beide
hartelijk voor de hulp. Voor volgend jaar moeten we op zoek naar een nieuwe kascommissie.
Mededeling vanuit de directie:
• Nieuwbouw: op dit moment wordt het stedenbouwkundig plan ontwikkeld. Daarin staat hoe
het gebouw en de buitenruimte eruit komt te zien. Over een tijdje volgt daarover een
informatieavond. De locatie van het gebouw staat nog niet vast.
• Inhoudelijke samenwerking: gaat goed en steeds meer activiteiten worden gezamenlijk
opgepakt. Er zijn al 2 ‘combifuncties’, die zowel bij Aeresteijn als SKL werkzaam zijn. Het ‘wij’
(ipv wij en zij) lukt steeds beter, maar blijft ook nog wennen.
• Aeresteijn is druk met de subsidie ‘schoolkracht’ om het rekenonderwijs te verbeteren.
• We hebben veel nieuwe collega’s en werken met elkaar aan teambuilding. Daarnaast is er
weer een vacature voor kleuterjuf of meester.
• Verzoek van de school om toch door te gaan met de luizenzak. Alhoewel ze voor wat betreft
luizen misschien niet werken, zijn we wel heel handig als opbergzak. Liefst in 1 kleur. De
voorraad is bijna op. De OR bespreekt dit in de vergadering van 13 oktober.
Vraag van Patrick: wisselen jullie voor de nieuwbouw ook ervaringen uit met IKC De Vaart? Anneke
geeft aan dat dat onder andere via de gemeente verloopt. Daarnaast heeft de school zelf ook goede
contacten. Met name de ruimte / vierkante meters zijn een punt van aandacht. Ook verenigingen
kunnen een plek krijgen in het nieuwe IKC of de gebouwen eromheen.
Vraag van Marieke: hebben wij ook zij-instromers in opleiding? Anneke geeft aan dat we er twee
hebben. Meester Thijs is bijna klaar met zijn opleiding en juf Femke is gestart met het tweede (en
laatste) jaar.
Rondvraag
Lotte / Esther: wanneer is de volgende OR vergadering? 13 oktober in de school.
De OR wil via deze weg de MR, Anneke en alle leerkrachten bedanken voor de fijne samenwerking
afgelopen jaar en zet deze samenwerking graag komend schooljaar weer voort.
20.45 Marieke sluit de vergadering.

