
  

  

  

 

  Notulen   leden vergadering   Ouder vereniging   De Balein   
  
17   oktober   201 7   
  
20. 00   uur, locatie  aula De Balein   

Aanwezig: 49 ouders en leerkrachten  

  

Afwezig met bericht: Erica Jaasma, Inger Smit en Mieneke Kostelijk  

  

1.  Opening  

Gerben opent om 20.02 uur de vergadering. Heet iedereen van harte welkom. In het 

bijzonder Tanja de Reus van de bibliotheek die ons na het verhaal van de ouderraad mee 

gaat nemen in de online wereld/media waar onze kinderen mee in aanraking komen.  

  

2.  Notulen jaarvergadering 26 oktober 2016  

De notulen van de vergadering worden goedgekeurd.  

  

Gerben zet de ouders van de overblijf even in het zonnetje vanwege het behalen van de 

platina ster. Alle overblijfkrachten worden bedankt voor hun inzet!  

  

3.  Financieel jaarverslag De Balein 2016/2017  

Afgelopen jaar is er meer verlies geleden als dat we van tevoren hadden begroot. Er waren 

minder inkomsten en meer kosten.  

Onze reserves waren hoog, hier wilden we graag op interen. Dit is het afgelopen schooljaar 

harder gegaan dan we hadden ingeschat.  

  

Er is vanuit het team het verzoek gekomen om materialen aan te schaffen voor de 

techniekweek. Deze waren niet begroot.  

  

De kosten van de schoolreisjes zijn totaal €1000,00 boven begroting geweest. Dit komt 

neer op € 3,50 per kind.  

  

De overige kosten zijn hoger uitgevallen i.v.m. aanschaf van extra luizenzakken.  

  

Bankkosten zijn 2x zo hoog, is een nasleep van de fusie. Er wordt per rekening betaald. Je 

wordt bij de bank belast als bedrijf omdat we een KVK nummer hadden. Na de fusie waren 

er dubbelen rekeningen waarvoor betaald moest worden. Die zijn voor nu gesloten.  

  

4.  Verslag kascontrolecommissie  

Het geld van de TSO staat op een rekening van de OR, hier hebben wij geen zeggenschap 

over. Wij zijn tussenpersoon. Het staat op onze naam, we willen graag zien dat het goed 

gaat, vandaar dat de kascontrolecommissie hier ook naar gekeken heeft.  
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Mirjam en Kees hebben steeksproefsgewijs controle uitgevoerd over de 

papieren/rekeningen en bonnen van de Overblijf. Hier zijn geen bijzonderheden gevonden.  

  

    

Overblijf  

Er is een prachtig systeem, alles ziet er goed uit. Er zijn geen bijzonderheden gevonden. Er 

zijn aanbevelingen gedaan.  

  

De grootste aanbeveling die gedaan is, gaat over de bijdrage per kind voor het overblijven. 

Ze houden nu per maand vele honderden euro’s over, er staat nu €9000,00 op de 

spaarrekeningen. Aangezien de TSO een schoolaangelegenheid is, zal de MR hierin stappen 

nemen. Zij zullen de TSO adviseren over de hoogte van de overblijfbijdrage.  

De kas kon niet gecontroleerd worden, daar deze niet aanwezig was bij de controle. Hier 

zat maar €38,00 in.  

  

Verkiezing nieuwe kascommissie  

Marjoleine Hoogeboom stelt zich beschikbaar.  

  

5.  Financiële begroting schooljaar 2017-2018  

We hebben de kosten voor de techniekweek gehalveerd. Naast de techniekweek is er het 

verzoek gekomen voor een bijdrage voor het vervoer van het Pietenpakhuis voor de 

groepen 1-5, vanwege het 10-jarig bestaan van Stichting Flore.  

De begroting voor afscheid groep 8 is hoger, dit i.v.m. het grote aantal leerlingen in de 

groep.  

  

Ouderbijdrage 2017-2018  

We stellen voor om de ouderbijdrage op € 22,00 te zetten, de schoolreisbijdrage voor 1-7 

op €28,00 en de bijdrage voor schoolreis groep 8 komt op € 83,00  

  

6.  Verkiezing Ouderraadsleden  

Erica haar zittingstermijn loopt af, zij stelt zich nog voor 1 jaar verkiesbaar. De vergadering 

stemt hiermee in  

  

7.  Mededelingen Medezeggenschapsraad  

Tanja Duinmaijer en Jet de Boer namen ons mee in alle zaken die het afgelopen jaar 

gespeeld hebben binnen de MR en waarover zij vergaderen, adviesrecht hebben en mee 

moeten instemmen. Hierbij kunnen jullie denken aan het schoolontwikkelplan, het 

vakantierooster, de verkeersveiligheid rondom het gebouw. Zij gaven ook mee, om 
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regelmatig op de website te kijken bij de MR en dat ze aanspreekpunt zijn voor ouders. Als 

er vragen zijn, zoek Tanja en Jet op.  

  

8.  Mededelingen door directie, Tineke Butter  

  

Verslag schooljaar 2016/2017 directie   

Twee jaar zitten we straks in januari al weer in het gebouw. Inmiddels zijn we hier met z’n 

allen aardig gewend. Nog niet alle kinderziektes zijn eruit maar er wordt hard aan gewerkt 

met name door Rob Koning, hoofd huisvesting van Stichting Flore.   

Evaluatie  

Vlak voor de fusie kwamen stond de gemeente Graft De Rijp in de vakbladen en in de 

kranten te boek als de twee na grootste krimpgemeente van het land met een krimp van 

25%. Als je nu kijkt is die grote krimp niet gekomen, gelukkig, misschien nog niet…. De 

verwachte krimp van toen, maakt dat wij momenteel qua lokalen krap behuisd zijn. Daarbij 

maken wij ook de keuze om zo lang mogelijk met enkele groepen te werken en niet met 

combinatieklassen. Dit is een deel van de verklaring waarom wij dit schooljaar een groep in 

de teamkamer hebben gehuisvest. Voor alle partijen niet ideaal maar van alle scenario’s 

was dit voor dit schooljaar de beste keuze.   

  

De balans van dit schooljaar  

Wij hebben 2016-2017 een goed schooljaar gehad. Het team van De Balein is een zeer 

stabiel team. In vergelijking met het landelijke cijfer en het Flore (5,73) ziektecijfer, doen 

wij (0,47) het prima. Ook de resultaten zijn goed. Presteren is een belangrijke functie van 

scholen. Natuurlijk zijn meer dingen belangrijk op school. Veerkracht, samenwerken, 

respect, absoluut waardevol om te leren. Maar het is geen reden om niet naar prestaties te 

kijken. Vooral de basisvaardigheden van reken, taal, lezen en schrijven moeten wij ze hier 

meegeven.   

Wat willen we ze dan meegeven voor die toekomst?   

Leraren zouden ook steeds meer een begeleidende rol moeten krijgen, hoor je de laatste 

tijd. Het moeilijkste en belangrijkste om te leren in deze wereld is beslissingen nemen over 

wat je gaat doen als je het even niet meer weet. Tegen een aantal kinderen kan je zeggen: 

goed gedaan, wat denk je dat je nu moet doen? Zij weten dat vaak wel. Maar kinderen die 

worstelen met de lesstof vinden dat moeilijk. Onze taak als leerkracht is ze helpen bij het 

beantwoorden van die vraag. Daarvoor heb je een sterke leerkracht nodig die instrueert en 

ingrijpt. Die vragen stelt, controleert, en soms werk opnieuw laat doen. Geen coach die 

vanaf de zijlijn aanmoedigt.   

  

Een van de pijlers van onze school is dat we de kinderen een rustige omgeving en een 

prettig klimaat in de klassen willen bieden met respect voor elkaar, de leerkracht, de 
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spullen en de omgeving. Het team wil ik met name op dit punt heel hartelijk bedanken 

voor hun grote inzet en spirit. Complimenten op de manier hoe ze dit het afgelopen 

schooljaar hebben gedaan. Dat gaat soms mis, niet altijd vanzelf en dat is hard werken om 

het zo te houden al we het nu hebben. Dat geldt voor meer zaken. Om de kwaliteit van 

onderwijs op alle fronten te houden zoals we het nu hebben, blijft er weinig ruimte over 

voor andere zaken. We staakten o.a. voor vermindering van werkdruk. Na rondvraag in het 

team wordt de werkdruk voornamelijk bepaald door: papierwerk, te weinig handen in de 

klas en te weinig waardering. Samen proberen wij hier een weg ik te vinden. Jullie als 

ouders, hebben we hierbij nodig. Ik heb er in de bijna 10 jaar dat ik hier ben nog steeds alle 

vertrouwen in dat we dit samen kunnen klaren.   

Het goede schooljaar 2016-2017 was mede zo door de prima samenwerking van het team 

met de ouderraad, de medezeggenschapsraad, de overblijf en de ouders.   

Na de zomervakantie was en is onze doelstelling zoals elk jaar:   



  

CONCEPT Notulen ledenvergadering Oudervereniging De Balein  

  

 

17 oktober 2017  

  

20.00 uur, locatie aula De Balein  

  

  

Het borgen, verbeteren en versterken van de kwaliteit van ons onderwijs in de breedste 

zin. Ouders en school hebben hier een gezamenlijk doel: Kinderen begeleiden in hun 

ontwikkeling. En bedenk hierbij vooral:   

Een fout antwoord is voor onderwijs veel interessanter: dan valt er wat te leren……………  

  

9.  Rondvraag  

Er zijn geen vragen.   

  

10. Sluiting  

Gerben sluit om 20.46 uur de vergadering.  

  

Na de vergadering volgt er een presentatie over Social Media voor kinderen in het 

basisonderwijs door Tanja de Reus, consulent Lezen & Mediawijsheid van de bibliotheek 

Kennemerwaard.  


