
 

Notulen jaarvergadering AV en MR 22 oktober 2020  

Aanwezig:  

Vanuit AV: Heleen van Veenendaal (voorzitter) Anita Dubbeldam, Varsha Woets,  

Charlotte van Noorlo, Sytse Thesingh (penningmeester), Linda Havelaar (secretaris) 

Vanuit MR: Patrick de Vries, Mariëlle van Campen, Petra Verwer, Niels Dubbeldam, 

Marijke Rinsma 

Ouders: Jacqueline Timmerman, Geke de Olde, Loes en Cor Krijger, Nannette Halma 

Vanuit Team: Inge Weijs 

Afwezig met kennisgeving: Tineke Geerts 

  

1. Opening / Woord voorzitter   

Heleen start de vergadering om 20:05 uur en heet iedereen welkom. We vergaderen via Teams, het is 

voor veel mensen nieuw en even wennen. Er wordt besproken dat iedereen, behalve degene die aan 

het woord is de microfoon uit heeft staan. Als je wat wilt zeggen kan je op ‘het handicoontje’ drukken 

en krijg je vanzelf de beurt.  

De MR heeft op het laatste moment besloten om toch bij de vergadering te zijn, daarom is de agenda 

iets anders als dat iedereen ontvangen heeft in de mail. Punt 6, de rondvraag zal opschuiven en wordt 

vervangen door mededelingen MR.  

 

2. Notulen vorige jaarvergadering   

Geen op- of aanmerkingen met betrekking tot de notulen van de jaarvergadering van 2019. 

 

3. Jaarverslag presentatie en eventuele vragen  

Geen op- of aanmerkingen met betrekking tot het jaarverslag van 2019-2020. 

 

  

  

 

 

 



  

4. Financieel / Woord kascommissieleden   

Sytse  geeft aan de AV er financieel goed voor staat. Het saldo is iets toegenomen ten opzichte van 

vorig jaar. Hier zijn een aantal redenen voor:  

• Er is dit jaar aanzienlijk minder geld uitgegeven aan kamp. Door Covid-19 heeft het 

schoolkamp niet door kunnen gaan. De AV heeft in plaats hiervan, voorafgaande aan de mei 

vakantie, een taart naar alle ouders rondgebracht als steuntje in de rug voor de afgelopen 

periode. 

• Er is iets meer ouderbijdrage gestort dan was voorzien, het gaat voornamelijk om 

achterstallige bijdrages. 

• Voor de tuin en onvoorziene omstandigheden was voor 2019-2020 wel geld begroot, maar dit 

is niet gebruikt. Ook voor het schooljaar 2020-2021 is er geld begroot voor de tuin en 

onvoorziene omstandigheden. 

De begroting zoals deze aan het begin van het schooljaar 2019-2020 werd gemaakt, is enigszins 

gevolgd. Door Covid-19 hebben er een aantal geplande en begrote activiteiten niet door kunnen 

gaan. Een activiteit is bijvoorbeeld het schoolkamp. Ook heeft het kamp van groep 8 niet door kunnen 

gaan. Wel was hiervoor in februari al een aanbetaling gedaan, deze reservering schuift door naar het 

komend schooljaar. Ook heeft groep 8 geen musical en samenzijn op school gehad. De ouders hebben 

in plaats hiervan gezamenlijk een barbecue georganiseerd, de AV heeft de gedeclareerde bonnen 

hiervoor betaald.  

 

De AV heeft relatief veel eigen vermogen maar dat is noodzakelijk om eventuele onvoorziene kosten 

te kunnen dekken. Hierbij kan gedacht worden aan het laten repareren of het vervangen van de 

tenten.  

De overblijf loopt goed. Door de inzet van overblijfouders konden de kosten laag gehouden worden. 

Robert en Heleen van Veenendaal coördineren de overblijf, maar de overblijf valt wel onder de AV. 

Echter de financiële zaken worden strikt gescheiden. Bij de overblijf gaat het om een 

opvangorganisatie en daar mag, anders dan bij de activiteiten vereniging, geen winst gemaakt 

worden. Vanwege de covid-19 maatregelen is er sinds maart geen overblijf meer en wordt er op 

school gewerkt met een continurooster.  

Er staan ook onvoorziene inkomsten op de begroting. Hieronder vallen de verhuur van de 

pietenpakken onder.   

Niels geeft aan dat het banksaldo van de AV wat aan de ruime kant is en geeft aan hier wellicht iets 

mee te doen. Sytse antwoord hier op: Er is iets meer geld achter de hand dan nodig. In principe is dit 

extra gereserveerd voor de vervanging van de tenten en initiatieven in het algemeen.   

 

5. Mededelingen team  

Inge heeft namens het team nog een aantal mededelingen. Ze geeft aan dat iedereen zich erg bewust 
is van Corona, en de gevolgen die dat voor een ieder heeft. Het is dan mooi om te zien dat er dan wel 
alles aan gedaan wordt om toch (met andere ideeën) iets te organiseren. Iedereen staat daar open 
voor. We moeten ons nu eenmaal nog strenger houden aan de regels.  



Linda zal Heleen gaan opvolgen als voorzitter van de AV, momenteel is er goed contact tussen de AV 
en Inge en wordt Linda langzaam aan ingewerkt en zal zij steeds meer het aanspreekpunt worden. 

Dan wordt er op dit moment gewerkt aan een Rookvrij plein. Mariëlle pakt dit op met de kinderraad 
en dit zal samen met MR en AV uitgewerkt worden. Er staan nog teveel ouders te roken op het plein, 
met name bij het kleuterpad richting het plein. Met het Rookvrij plein willen we alle ouders vragen te 
wachten met roken totdat u thuis bent. Het staat veel netter en op deze manier zorgen we met elkaar 
voor een gezond plein voor de kinderen!  
 
Ook wordt er op dit moment gekeken hoe het continurooster de afgelopen tijd is bevallen door 
iedereen. Er is besloten om dit schooljaar het continurooster zoals het er nu ligt te blijven volgen. 
Later in de vergadering zal Marijke er namens de MR nog iets over zeggen. 
 
Dan is het dak van de school toe aan renovatie. Er is door Aves een bureau ingeschakeld die gaat 
kijken naar de mogelijkheden, Niels zal namens de MR hier meer over zeggen.  

 

6. MR   

Ook de ouder- en personeelsgeleding van de MR was vertegenwoordigd om wat punten toe te 

lichten. De belangrijkste punten waren: 

 

- Werkgroep renovatie; De schoolgebouwen in Marknesse zijn eigendom van de gemeente 

Noordoostpolder. De gemeente heeft aangegeven dat renovatie van de gebouwen van alle drie de 

scholen nodig is. Aangezien met aanpak van de schoolgebouwen een aanzienlijke investering wordt 

gedaan voor een lange periode, is het van belang hierbij een zorgvuldige afweging te maken. Aves 

heeft daarom een bureau ingeschakeld om een oriënterend onderzoek of scenariostudie uit te 

voeren. De schooldirecties en MR-en van de drie scholen worden hierbij nauw 

betrokken. De scenariostudie moet een beeld geven van de meest gewenste en 

toekomstbestendige vorm van vernieuwing van de schoolgebouwen in Marknesse. Huisvesting moet 

het onderwijs zo goed mogelijk faciliteren. Vandaar dat vanuit een onderwijskundige visie bepaald 

moet worden welke huisvesting hierbij past. De MR heeft een werkgroep samengesteld die zich 

hiermee bezig zal houden. In januari zal er naar verwachting meer bekend worden over deze 

oriëntatie in de vorm van een rapportage. Deze zal voorgelegd voorgelegd/besproken worden met 

het team en de MR. Waarna de MR samen met school een plan zal opstellen om de ouders in te 

lichten. 

Loes vraagt of het dorp ook inspraak krijgt en of ouders ook inspraak gaan krijgen. Niels antwoord dat 

er momenteel sprake is van oriëntatie door het bureau dat ingeschakeld is door Aves. Wanneer er 

inspraak nodig of wenselijk is van de ouders, zal hier zeker om gevraagd worden. 

Jacqueline voegt toe dat er niet voor anderen gedacht moet worden, de ouders van de Driesprong 

denken graag mee. 

Nannette vraag of het verwachte leerlingaantal ook hierin meespeelt. Inge geeft aan dat het 

leerlingeaantal al een aantal jaar stabiel is. Meestal ligt dit rondom de 70 en dit jaar zelfs op 80. Een 

totaal aantal leerlingen van 70 is voor Aves een getal dat het bestaansrecht van de school niet in 

gevaar komt. Ook voor het gebouw en de oppervlakte is dit prima. 

 

- Oriëntatie op het continurooster; de MR gaat samen met het team kijken of er genoeg draagvlak is 

om definitief te gaan werken met het continurooster. Marijke geeft aan dat de MR op dit moment 

nog in een onderzoeksfase zit. Wanneer er meer bekend is zullen ouders gevraagd worden naar hun 



mening en/of ideeën. 

Loes vraagt of dat er naar verschillende modellen gekeken gaat worden? Ook geeft ze aan dat het 

misschien goed is om ruggenspraak te hebben met ervaringsdeskundigen. Ze zegt, er verandert heel 

veel, voor het team, voor ouders en ook voor de kinderen. 

Inge geeft aan al veel van dit soort informatie te verzamelen, wanneer dit klaar is zal het gedeeld. 

 

7. Rondvraag   

Jacqueline geeft aan dat ‘de gouden dagen’ op Camping De Voorst zo ontzettend leuk waren en dat 

wellicht ieder schooljaar op deze manier begonnen kan worden?  

Heleen geeft aan dat ouders en kinderen het allemaal erg leuk gevonden hebben en dat we deze 

opmerking zeker mee gaan nemen.  

 

8. Sluiting   

Helaas sluit af met dat AV voornemens is om ondanks de coronamaatregelen die er zijn en wellicht 

nog volgen we zoveel mogelijk alle activiteiten voor de kinderen proberen door te laten gaan binnen 

de gestelde kaders. Dan wordt de vergadering af gesloten om 21:08 uur. Iedereen sluit Teams af.  

 


