
 

 

 

 

H

E

B

BS
T.

 B
O

N
IFA

CIUSSCH
O

O
L

 

 

 

 

 

 
 

 

   O U D E R R A A D
 

Ouderraad St. Bonifaciusschool 
 Beckummerweg 9 

 7482 SR  St. Isidorushoeve 

 Tel: 074 - 35 75 357 

 E-mail: or@bonhoeve.nl 
 Rabobank: 118016822 

 KvK nr. 08139234 

 

1 

 

 
Notulen van de ledenvergadering ouderraad basisschool 

St. Bonifacius - 26 oktober 2015 
 
Aanwezig namens het team: Allen 
Aanwezig namens MR:   Heleen Lansink en Sander Westendorp 
Met kennisgeving afwezig: Claudia te Riet (namens OR), Judith ter Huurne,  
   Mirjam Posthumus, Han ter Braak,  
   Charon Meulenkamp,  Nicole Jannink.  
 
Notulist: Inge Hubers 

 
1. Opening 
Patrick opent de vergadering en heet allen welkom. Hij meldt dat de agenda iets wordt 
omgegooid met betrekking tot de kascommissie en bestuursverkiezing.  
 
2. Notulen jaarvergadering 2014 
Geen opmerkingen.  
 
3. Jaarverslag activiteiten OR 
Geen opmerkingen. 
 
4. Kascommissie 
Heleen Lansink en Astrid Michorius hebben bij de controle een fout ontdekt. Dit had te 
maken met de overdracht van de taken van Claudia naar Anouk en hier hebben zij het 
model opnieuw voor ingevuld. Ook was er een bankopname die rechtstreeks in de 
uitgaven beland was, zonder tussenboeking van kas. Na wijziging is de kas goed 
bevonden. Heleen is aftredend na 2 jaar en Bea Siemerink heeft zich aangeboden als 
nieuw commissielid om Astrid te versterken.  
 
5. Financieel verslag 
Patrick verduidelijkt enkele posten. Er zijn geen opmerkingen. Door het positieve saldo 
van de ouderraad, is er besloten wederom de ouderbijdrage niet te verhogen.  
 
6. Begroting 2015/2016 
Geen opmerkingen 
 
7. Groepsouders 
Geen opmerkingen 
 

mailto:directie@bonhoeve.nl
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8. Medelingen school afgelopen jaar en toekomstig jaar  
 
Missie en Visie 

 Onze school wil, binnen de maatschappij, een plek zijn waar kinderen “het leren” 
beleven als een plezierige en natuurlijke bezigheid. Zij moeten zich kunnen 
ontwikkelen in een houding van zelfvertrouwen, zelfkennis en positief gedrag. Zij 
moeten relatie gericht zijn met respect voor anderen, andersdenkenden en voor 
hun omgeving. Hierbij wordt vanuit openheid en geborgenheid gewerkt aan de 
persoonlijke ontwikkeling van ieder kind. Dit is een goede voorbereiding om 
kinderen later een eigen plek in de veelzijdige maatschappij te kunnen laten 
verwerven. Als uitgangspunt voor ons onderwijs hanteren wij een model van 
adaptief onderwijs en actief leren. Het gaat er om dat 
kinderen zich met grote betrokkenheid en welbevinden 
ontwikkelen. Waar mogelijk in een eigen tempo en op een 
eigen manier. Er is sprake van echt leren en een optimale 
ontwikkeling wanneer kinderen ergens actief en betrokken 
mee bezig zijn. Een uitnodigende sfeer en een goede 
relatie tussen kinderen onderling en tussen kinderen, 
leerkrachten, school en ouders is hierbij van groot belang. 
Wij hebben ons als school ontwikkeld tot een school waar iedereen (kinderen, 
ouders en teamleden) zich betrokken en verantwoordelijk voelt en op een 
positieve manier met elkaar om gaat. Wij geloven dan ook sterk in een goede 
samenwerking in de driehoek: kind, ouder en school. Met elkaar kun je veel 
bereiken en “samen staan we sterk”. De Vreedzame School is een compleet 
programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch 
burgerschap 

 
 
In het afgelopen schooljaar hebben een aantal ontwikkelingen plaats gevonden, die van 
invloed waren op het onderwijs.  
 

 Dit schooljaar zijn we het derde jaar ingegaan met het project: “De Vreedzame 
School”. Samen met de nieuwe collega’s, stuurgroep en werkgroep is de VS nog 
sterker te komen staan. Het doel om een sociaal-emotionele cultuuromslag op 
school niveau te realiseren heeft mede vorm gekregen door de mediatie. De 
mediatoren uit groep 7 / 8 bemiddelen bij conflicten, kinderen krijgen zelf een 
stem. 

mailto:directie@bonhoeve.nl
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 Evenals voorgaande jaren hebben we ook dit schooljaar te maken met de nodige 
wisselingen op personeel gebied. We zijn begonnen met juf Carmen Klein Severt 
in groep 3/4. En we hebben meneer Ramon Noordink in groep 7/8 (vervanging 
voor Hanneke). Juf Anneloes Engelbarts is gestart in groep 5/6. En juf Henriëtte 
Noordink is 1 dag per week op school begonnen als Intern Begeleider voor groep 
3 t/m 8. Juf Tonja van Mourik blijft IB’er voor groep 1/2. 

 

 Tenslotte hebben we weer, met de hulp van vele vrijwillige ouders, deel genomen 
aan allerlei (buiten)schoolse activiteiten. Iedereen daarvoor hartelijk bedankt! 
 

 Verbeterplan begrijpend lezen; We willen betere tussen- en eindopbrengsten bij 
het vakgebied begrijpend lezen. De onderdelen begrijpend luisteren, 
woordenschat en de transfer van de leesstrategieën naar de WO vakken staan dit 
jaar op de agenda. De effectieve leestijd, technisch lezen groep 3 t/m 6, de inhoud 
van de begrijpend leeslessen (modellen) en een leerlijn lezen zijn afgelopen 
schooljaar al opgepakt. 
 

 Oriëntatie op en invoer van een werkwijze van dag- en weektaken; Aan het einde 
van het schooljaar ligt er een voorstel voor een (mogelijke) werkwijze van dag- en 
weektaken. Het format wordt in de toekomst door de hele school gebruikt zodat er 
een leerlijn ontstaat van gr. 1 t/m 8. 
 

 Het werken met een meetinstrument voor sociaal emotionele ontwikkeling voor 
groep 3 e.v.; we werken met het programma Viseon om zo een beeld te krijgen 
over de soc. emotionele ontwikkeling van de kinderen. Vanaf groep 1 d.m.v. een 
leerkrachtlijst, vanaf groep 5 t/m 8 ook door een leerling lijst.  
 

 Het implementeren van de nieuwe reken- en de nieuwe taalmethode. 
 

 Digitale rapporten. 
 

 Voortgang van het project Afstemming. 
 

 Implementatie van groepsplannen voor rekenen, lezen en spelling en 
invoering/omzetting naar Eduscope; behoeft nog de nodige aandacht; uniformiteit. 
 

 Trendanalyse; N.a.v. de toets resultaten Cito LOVS wordt er in februari en juni een 
trendanalyse gemaakt. Hieruit kunnen wij zien waar groei zit / wordt doorgemaakt 
en waar stagnatie zit. Vanuit deze gegevens kunnen we ons onderwijs / 
leerkrachtgedrag aanpassen. Wellicht ook methodiek en of leerstofaanbod. 
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 Zorg voor een goed aanbod voor meerbegaafde kinderen; Aan het einde van het 
schooljaar ligt er een voorstel voor een mogelijk aanbod voor hoog begaafde 
kinderen. Er zijn materialen aangeschaft voor meer – en hoogbegaafde kinderen. 
 

 Implementatie nieuwe 2-jarige gesprekkencyclus; De nieuwe gesprekkencyclus is 
geïmplementeerd. De vaardigheidsmeter wordt ingezet als onderdeel van de 
gesprekkencyclus bij de klassenbezoeken. De directeur gaat met elke leerkracht 
één functionerings- en één POP gesprek voeren, waarbij de vaardigheidsmeter bij 
de POP gesprekken wordt ingezet. Het bijhouden van een bekwaamheidsdossier 
en het voeren van een waarderingsgesprek is bijkomend dit schooljaar. 
 

 Norm Jaar Taak wordt vastgesteld, waar mogelijk naar interesse en kwaliteit van 
leerkrachten. Goed gekeken zal worden naar de hoeveelheid taken. Is alles nog 
nodig, moeten we zaken schrappen i.v.m. een steeds kleiner wordende school / 
team? In september 2014 is de NJT volledig ingevuld gekoppeld aan de wtf van 
collega’s. 
 

 De Vreedzame School teamscholing en deskundigheidsbevordering; Collega’s 
ontwikkelen zich verder op het gebied van de V.S. door teamoverleg, afspraken 
en inwerken van nieuwe collega’s en mediatoren. Collega’s volgen trainingen / 
cursussen aangeboden op stichtingsniveau in het kader van 
deskundigheidsbevordering (Bovenbouw ik hou van jou / mindfulness, 
talentontwikkeling etc.) 
 

 Financieel gezond blijven; November 2014 is de begroting opgemaakt en staat 
een managementgesprek gepland. In OBTopics in juli 2014 bekijken hoe de stand 
van zaken is. Minimaal een 0-saldo op het GLE model en geen of nauwelijks 
overschrijding van de begroting. 

 
Punten voor aankomend / lopend schooljaar die besproken zijn door Benno:  
 

Met betrekking tot het team;  
Norm Jaar Taak – Borgdocument- IPB; bekw.dossier / 
beoordelingsgesprekken / Pop - Functioneringsgesprekken 
Klassenbezoeken Vreedzame School 
Klassenboeken Cadenza (instructie) 
Collegiale consultatie 
 
Met betrekking tot school:   
Vreedzame School  - Coöperatieve werkvormen – Taakbrieven - 
Verbeterplan begrijpend lezen – ICT – Continurooster - Identiteit 
(Communie/Vormsel) 

mailto:directie@bonhoeve.nl
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Meer begaafdheid - ICC (cultuur) les handvaardigheid. + crea middag 
Viseon (soc. emotionele ontwikkeling) - Engels, Muziek (methode of 
digitale methode) – Werkplezier - Werken met stoplicht, (blokjes / 
vingers); zelfst. werken / uitgestelde aandacht - Duidelijke uitleg; kort 
en bondig, dan uitgebreid voor wie dat nodig heeft - Actieve 
betrokkenheid / taakgerichte werksfeer 
 
Met betrekkint tot zorg; 
Groepsoverzichten / plannen periode 1 - Groepsbesprekingen 
Afstemming (groepsplannen) - Leerling Begeleiding gesprekken 
Bespreking Zorg leerlingen / VO groep 8 - Kind gesprekken 
 

 
Lopende zaken voor dit schooljaar:  
 
Juf Rienke stopt, helaas, per 31 dec. 2015 met werken. Voor een opvolger wordt 
gezorgd. Omdat Juf Martine 2,5 dag gaat werken i.p.v. 3, is er voor de vaste invaller ook 
ruimte voor 2,5 dag. Gedurende de invalperiode zal bekeken worden of de invaller 
geschikt is voor een evt. baan of dat er een vacature komt.  
Juf Martine gaat de opleiding talentbegeleider / meer- en hoogbegaafdheid volgen. 
Zo kan school handvatten krijgen en komt er een beleidsplan inzake meer begaafdheid. 
 
Audit en plan van aanpak;  
School gaat werken aan de basisvaardigheden, rekenen, lezen en taal. Deze resultaten 
moeten verbeteren. Dat kwam ook uit het bezoek in juni (audit). Ook moeten kinderen 
een actiever leerhouding ontwikkelen. Dat doen we door kindgesprekken te voeren en ze 
meer deelgenoot van ons onderwijs te maken. 
Schoolkamp;  Evenals vorig jaar drie dagen naar Petten, kleinere accommodatie, is 
geboekt (i.v.m. beschikbaarheid op 25 t/m 27 juni) . Ervaringen vorig jaar waren zeer 
positief! 
 
 
 
9. Bestuursverkiezing. 
Edwin Bauhuis is herkiesbaar en wordt herkozen. Aftredend zijn Patrick Wielens, 
Franklin Veldhuis en Richard Temmink. Zij worden bedankt met een bloemetje en VVV 
bon voor hun inzet de afgelopen jaren. Vervanging is gevonden in Niek Velthuis, Han ter 
Braak, Mardy Kleinsman en Chantal Appelman.  
 

mailto:directie@bonhoeve.nl
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10. Rondvraag 
Irene Hofstede: Kinderen staan vaak bij het hekje te kletsen en daarmee de leerling 
klaar-over af te leiden. Tevens steken ouderen vaak diagonaal over, ze wachten niet op 
de klaar-over. Zij geven hiermee een verkeerd signaal af.  
Simone Hartgerink: andere brigadiers bijv. oma’s, opa’s e.d. moeten de regels 
aanhouden van de school. Op andere scholen kunnen andere regels gelden. Het is 
belangrijk dat ze niet de eigen regels aanhouden, maar die van school.  
Linda Klein Snakenborg: Hoe wordt er gebrigadierd tijdens uitjes (assistentie met 
fietsen). Mogen kinderen doorfietsen bij de kerk of niet?  
Er is niet altijd een mogelijkheid om af te stappen en te brigadieren, daar waar het kan 
zal het extra veilig zijn en deze keuze gemaakt worden.  
Wendy Ottenschot: moet de brigadier die bij de kerk staat, de kinderen ’s middags 
ophalen en gezamenlijk naar de oversteekplaats lopen? Dit is niet duidelijk voor iedereen  
Op deze vragen m.b.t. brigadieren zal de school een nieuwsbrief uitbrengen met de te 
volgen regels. 
 
Sandra Eijsink: Is er bewust gekozen voor een ander weekend m.b.t. de jeugd 3-
daagse? Het is nu niet meer met Pinksteren.  
School heeft dezelfde datum aangehouden, maar geen rekening met Pinksteren 
gehouden. Tevens moet de locatie ook vrij zijn.  
 
Sandra Eijsink: Komt er een terugkoppeling van het voorgezet onderwijs m.b.t. 
resultaten?  
Ja deze wordt ontvangen door school.   
Kan school begeleiding geven in de planning van huiswerk?  
Benno vermeld dat dit de verantwoording van het voortgezet onderwijs is.  
 
Ellen Boswerger:  
Namens de wandelvierdaagse groep neemt zij het woord inzake aansprakelijkheid. Kan 
de werkgroep vierdaagse aansprakelijk gesteld worden als er iets gebeurd tijdens de 
wandelvierdaagse. Zowel DIO als Keender nemen hier geen verantwoording voor. Als de 
activiteit onder de agenda van de ouderraad komt te vallen, zijn we wel verzekerd via 
Keender / school. Voorstel: kan iemand uit de ouderraad toegevoegd worden aan de 
wandelgroep?  
Dit wordt opgenomen in de eerstvolgende vergadering van de o.r. 
 
Sander Westendorp:  
Is er iemand die mee wil helpen aan het tuinonderhoud? Deze “groep” kan wel wat 
versterking gebruiken.  
Edwin neemt dit op.  
 

mailto:directie@bonhoeve.nl
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Marleen Westendorp:  
De schooltijden lopen uit. Kinderen van de onderbouw staan vaak lang en in de kou te 
wachten tot ze overgezet worden. Kan hier iets aan gedaan worden?  
Beslissing is genomen omdat ze anders overlopen worden door de bovenbouw en 
kinderen met fietsen. Als de brigadiers de kinderen voor ophalen en langzaam naar de 
oversteek lopen voorkom je dit probleem. Misschien dat we dan de kinderen uit de 
onderbouw eerst kunnen laten gaan.  
 
Bea Siemerink:  
Komt er een vervanger voor Rienke als mediatoropleider?  
Hiervoor komt een opvolger, er is animo voor.  
 
Patrick Wielens:  
Het meuken zoekt nog vrijwilligers m.b.t. schoonmaak. Dit is 3 keer in het jaar. Mocht je 
je hiervoor willen opgeven, dan graag bij Paulien Temmink melden.  
 
11. Sluiting  
Patrick dankt allen voor de aanwezigheid en sluit de vergadering voor de laatste keer als 
voorzitter van de ouderraad.  
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