ALGEMENE OUDERAVOND
Datum
Locatie
Aanvang

: Dinsdag 22 januari 2019
: OBS De Pipegaal
: 20.00 uur

VERSLAG
1.

Opening

Iets na 20 uur opent Mirjam de vergadering. Ze licht toe dat Marianne, voorzitter van de
ouderraad, helaas verhinderd is en dat zij de honneurs waarneemt als voorzitter. Anne
(secretaris) is eveneens verhinderd, dus neemt Iwan het verslag op zich.
Overige berichten van verhindering zijn:
ouders, Lieneke Schuurs, Dieuwke Siemensma, Rob v/d Heuvel en Antje Groenhof;
team, juf Sylvia, juf Annie en juf Jildou.
In verband met het gure weer starten we iets later.
Mirjam heet alle aanwezigen van harte welkom.

2.

Notulen Algemene Ouderavond d.d. 16 februari 2017 (m.z. 2018)

De notulen van de vorige algemene ouderavond zijn (ongeveer een jaar geleden)
rondgestuurd. Een afschrift ligt op de tafels ter inzage.
Er zijn naar aanleiding van deze notulen geen vragen of opmerkingen.
Besluit: de notulen zijn vastgesteld.

3.

Jaarverslag Medezeggenschapsraad

Het jaarverslag van de MR is uitgedeeld (bijlage).
Jet geeft als voorzitter van de MR een toelichting. Naast Jet zitten juf Janet, juf Diana en
Charles in de MR.
De MR is niet bij veel formele besluiten betrokken geweest. Ze denken vooral mee,
bijvoorbeeld over de formatie en invulling. En ook over de situatie rondom groep 8 (vorig
jaar).
Een ander punt van blijvende aandacht is de nieuwbouw.

Charles geeft een korte toelichting over hetgeen zich in de OMR afspeelt. De OMR houdt zich
bezig met soortgelijke zaken, maar dan voor de 4 scholen van het onderwijsteam.
Per mail is al aangegeven dat Charles gaat stoppen bij onze MR en OMR. Vervanging wordt
gezocht. In de vergadering wordt naar voren gebracht dat Jeltsje Wouda belangstelling heeft.
Besluit: het jaarverslag van de MR is goedgekeurd.

4.

Jaarverslag Ouderraad

Het jaarverslag van de ouderraad over het afgelopen schooljaar is meegestuurd met de
agenda.
Mirjam licht toe dat de ouderraad zich vooral bezighoudt met "de leuke dingen".
Er zijn naar aanleiding van dit verslag geen vragen of opmerkingen.
Besluit: het jaarverslag van de ouderraad is goedgekeurd.

Financieel verslag Ouderraad
a. Verkiezing kascommissie
Voor de kascommissie van het komende jaar melden zich Alie Twellaar en Tamara de Leeuw.
Mirjam voegt hieraan toe dat ook voor penningmeester een vacature ontstaat. Hiervoor is
niet direct een kandidaat.
b.

Verslag en begroting

Het financieel verslag en de begroting worden ter inzage rondgedeeld.
Mirjam licht de financiële stukken toe, te beginnen met het verslag.
De spaarrekening is mede bedoeld om in te zetten bij de nieuwe huisvesting voor de Pipegaal.
De rekening courant loopt aardig op, zeker nu de opbrengst van het oud papier volledig
toekomt aan de ouderraad. Hier staat tegenover dat de ouderraad nu meer bijdraagt aan de
natte gymles (schoolzwemmen).
We bespreken nog de ouderbijdrage (voor het zwemmen, en algemeen).
Naar aanleiding van een vraag van Jet licht Mirjam toe dat we voor de ouderbijdrage 80% als
ontvangst begroten. De ouderbijdrage voor het zwemmen gaat niet naar de OR. De actuele
realisatie van de vrijwillige ouderbijdrage is momenteel 77%.
We bespreken nogmaals dat de ouderbijdrage vrijwillig is. Een herinnering helpt. De
vergadering informeert naar de mogelijkheid van betaling per incasso (is duur), of een
betaallink in de email (iDeal?).
De opbrengsten van Jantje Beton worden gebruikt voor school, nu beoogd voor nieuwe
huisvesting.
De paasparade opbrengsten zijn gebruikt voor speelmateriaal.

De kruisposten op het overzicht is de bijdrage aan het schoolzwemmen dat al betaald is, maar
in het overzicht nog niet van de rekening.
Onder diversen zijn ook de bakken voor het schoolfruit opgenomen.
Voor de begroting is de opbrengst oud papier een forse. Overigens is dit jaar van 5 kwartalen
geld ontvangen.
Een aantal posten is een schatting, deze activiteiten zijn nog niet helemaal bekend (groep 8,
musical ?, verkeer: nieuwe bordjes ?). Tamara mist de uitgaven voor het filmfestival. Mirjam
licht toe dat dit in de begroting gesaldeerd is met de ontvangsten. In het verslag is dit wel
uitgesplitst.
Theunis licht namens de oud-papier-commissie nog een en ander toe.
Het ophalen van oud papier is in samenwerking met de andere scholen, Ludgerus en 't
Finster. De gemeente gaat dit binnenkort anders aanpakken, de huishoudens in Workum
krijgen dan een oud papier container (blauw). De grote container op de Weverswei (ook voor
de scholen) gaat volgens planning weg. Het ophalen gebeurt dan door de gemeente, maar
nog wel met vrijwilligers van de scholen. Het contract loopt nog door en er blijft een
opbrengst voor de scholen. Het is nog niet duidelijk hoe dit gaat voor de bedrijven. De
gemeente haalt alleen van de huishoudens op. De oud papier commissie heeft 6 februari een
vergadering. Dan wordt dit verder besproken.
Er staat al een bericht op workum.nl en de gemeente komt nog met een nadere toelichting.
De verdeelsleutel is een punt van aandacht. Dieuwke heeft de groei van ons leerlingen aantal
telkens onder de aandacht gebracht en dit heeft ook extra geld opgeleverd. Theunis vraagt
hoeveel leerlingen we nu hebben. Jella geeft aan: 128. Theunis zal dit inbrengen (afgerond
130).
c.

Verslag kascommissie

Stefan Hulshoff en Paulus Folmer zijn afgelopen periode kascommissie geweest.
Mirjam licht toe dat de kascommissie tweemaal de boeken heeft gecontroleerd.
Er zijn naar aanleiding hiervan geen opmerkingen.
Besluit: het financiële verslag is goedgekeurd.
5.
a.

Verkiezingen Ouderraad
Tamara de Leeuw is voor de zomervakantie afgetreden

Mirjam licht toe dat ook Dieuwke Siemensma en Ellen Folmer toen zijn gestopt en bedankt.
b.

Iwan van Dam, Marianne Visser en Jose de Bruin moeten officieel nog gekozen en
benoemd worden; zij zijn per huidig schooljaar toegetreden tot de OR.

Naar aanleiding van aanmeldingen op de uitnodiging per mail, en via persoonlijke gesprekken
hebben bovengenoemde ouders zich bereid verklaard deel te nemen aan de ouderraad. Dit is
nog niet geformaliseerd. Uit de vergadering komen geen bezwaren, zodat zij benoemd zijn.
Voor nu wordt nog gezocht naar versterking van de ouderraad. De werkdruk is best hoog, met
alle activiteiten. Volgend jaar zwaaien Mirjam en Anne af, dus er zullen op korte termijn

nieuwe leden geworven worden. Dit gaat via de formele weg (aankondiging volgt), maar de
ervaring leert dat persoonlijke benadering meer respons oplevert.
Djoke Koopen geeft aan dat zij graag meehelpt, maar zich liever niet bindt als OR-lid. Mirjam
geeft aan dat dit zeker wordt gewaardeerd en dat het fijn is wanneer ouders zich zo inzetten.

6.

Mededelingen directie & team

Jella geeft een toelichting op een aantal belangrijke ontwikkelingen voor de Pipegaal.
Nieuwbouw en onderwijsvisie
De gemeente heeft recent de nieuwbouwplannen gepresenteerd. 17 januari was er een
inloopavond. Jella heeft daar ook een aantal ouders gezien.
De planning van de gemeente is februari 2021. Jella houdt rekening met mogelijke uitloop.
Eind januari eindigt de bezwaartermijn voor de gepresenteerde plannen.
Het team van De Pipegaal bereidt zich voor, met allerlei vragen. Komt er 1 ingang, of twee ?
Hoe met het plein ? Gezamenlijk, of apart ?
Inhoudelijk heeft het team zich gericht op de onderwijsvisie. De nieuwe ontwikkelingen in
onderwijs moeten ook passen binnen de huisvestingsplannen.
In de ontwikkeling van de visie richt het team zich op een versterking van de integratie in het
onderwijsaanbod. Een meer thematisch onderwijsaanbod. De samensmelting van aanbod van
taal en wereldoriëntatie is hiervan een voorbeeld.
Het team is nu in de onderzoeksfase en gaat op korte termijn op werkbezoek. In een volgend
stadium worden ook de ouders hierin betrokken en komt ook de uitwerking voor de
huisvesting weer aan bod.
Voor de huisvesting wordt ook nagedacht over gezamenlijke ruimtes. Het speellokaal ligt voor
de hand, maar ook een gedeelde keuken (ook voor leerlingen om te koken) is een optie.
Vanuit het team nemen Jannie en Sonja deel in de projectgroep. Deze richt zich nu op het
programma van eisen. Daarna volgt de architect (aanbesteding). Er is gelukkig ook begeleiding
vanuit de beleidsmedewerkers huisvesting.
Voor het plein geeft de gemeente alleen een basisinrichting, voor de rest moeten de school
en de ouders zelf zorgdragen. Dat is een hoge uitgave. Andrea stelt gelijk een sponsorloop
voor.
Een ander punt zijn de schooltijden. Die zijn nu niet gelijk. Wat is wijsheid ?
De gemeente lijkt vooralsnog de huisvesting af te stemmen op de verwachte krimp in
leerlingaantal. Dat betekent waarschijnlijk een start met tijdelijke lokalen. Overigens verwacht
niet iedereen een dergelijke krimp. Goed om daar nog eens naar te kijken.
Taal
Jella en Janet geven een toelichting op de ontwikkeling die De Pepegaal, en het onderwijs in
het algemeen, doormaakt op taalgebied.
Kort gezegd is het besef ontstaan en bevestigd dat de aanpak van het taalonderwijs beter kan.
De klassiek DMT (drie minuten test), waarbij zo snel mogelijk losse woorden worden gelezen

lijkt achterhaald. De Pipegaal doet mee aan een onderzoek (ongeveer 125 scholen) waarbij de
nadruk juist ligt op rustig en nauwkeurig lezen.
Vernieuwd rapport
De planning was dat het team dit jaar de rapporten zou vernieuwen. Gelet op de hiervoor
genoemde herijking van de onderwijsvisie is ervoor gekozen de vernieuwing van het rapport
uit te stellen en dit later te laten aansluiten bij de nieuwe visie.
Traject groep 8
Naar aanleiding van een vraag van Jet geven Jella en Fimmie nog een toelichting op de extra
aandacht voor groep 8. Naar aanleiding van de ontwikkelingen in groep 7/8 vorig jaar is er
voor dit jaar gekozen voor een kleine groep 8. Er is ingezet op de groepsvorming, ondermeer
met een externe jeugdcoach die zich richt op de sociaal-emotionele ontwikkeling. Hierover
zijn ook 2 ouderavonden geweest. Het traject wordt na de voorjaarsvakantie afgerond.
Nieuws fusie Gearhing
Vandaag is verder bekend gemaakt dat Gearhing een fusie met Odyssee voor ogen heeft. De
ouders zijn daarover per mail geïnformeerd.

7.

Rondvraag

Er zijn geen vragen bij de rondvraag.
Andrea doet nog een oproep voor ouders/vaders die vooruitlopend op NL Doet houtsnippers
gaan halen. Hiervoor wordt in februari een datum geprikt. Enkele vaders melden zich al aan.
We pauzeren met koffie en thee.

8.

Fysiotherapeut Tineke Zuiderbaan gaat iets vertellen over kinderfysiotherapie en de
motoriek van kinderen, in combinatie met wat praktijkopdrachtjes voor de ouders die
aanwezig zijn.

Tineke geeft aan de hand van een presentatie (bijlage) een toelichting op de diversiteit en de
mogelijkheden van kinderfysiotherapie.
Er is ondermeer de mogelijkheid dat de behandeling op school wordt gedaan.
Presentatie
jaarvergadering Pipegaal.pptx

9.

Sluiting

Om ongeveer 21:50 uur sluit Mirjam de vergadering, onder dank aan alle aanwezigen.

