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AC vergadering 21 oktober 2019 
 
Aanwezig AC:  Bianca Verdaasdonk, Corné Muis (penningmeester), Willie-Anne Stadhouders 

(voorzitter) Sandra den Herder, Bas Adriaansen 

Aanwezig Team: Shirley van Drunen  

Afwezig AC: Finessa Verschuren, Anneke Kamstra, Hedwig Korse 

 

 
 

Agendapunten 
 

1. Opening en welkom 
 

Willie-Anne opent de vergadering en heet iedereen welkom.  
 
 

2. Notulen vorige vergadering 
 
De notulen van de vorige vergadering is goedgekeurd.  
Zaken die besproken zijn: 

- Ongevallen verzekering is afgerond. 
- Er is nog geen lijst van stichting leergeld. Er wordt een afspraak met Nicole gemaakt om 

samen hier naar te kijken.  
- Kledingcontainer: Het geld wordt overgemaakt naar school. Monique stort het over van de 

AC.  
- Wijzigingen van de Kamer van Koophandel moeten nog doorgestuurd worden.   

 
 
3. Ingekomen stukken en mededelingen 
 
 
4. Financieel 

 
 Stand van zaken ouderbijdrage 
Er is opnieuw gekeken naar het aantal ouders die wel of niet betaald hebben voor de ouderbijdrage. 
189 van de 268 leerlingen is betaald.  
Er zijn een aantal nieuwe leerlingen bijgekomen. Er wordt bekeken wat we met de ouderbijdrage 
gaan doen met de leerlingen die later gestart zijn. Dit gaan we bespreken met Nicole zodat dit ook 
verteld kan worden tijdens een intake gesprek. 
Daarnaast komt er een brief  als herinnering voor de ouderbijdrage. Deze brief is bedoeld voor de 
mensen die nog niet betaald hebben.  
 
 
 Nieuwe t-shirts 
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Vorige vergadering is er al over nieuwe t-shirts gesproken. Ook deze vergadering is dit ter sprake 
gekomen. Willie-Anne en Anneke gaan donderdag samen kijken voor nieuwe kleding. Eventueel 
komen er hesjes in plaats van T-shirts, dit omdat je de shirts niet ziet als de kinderen een jas aan 
hebben.  We gaan ook kijken naar sponsors en of de school zelf ook een bijdrage kan leveren aan de 
nieuwe kleding. Dit zodat we de hesjes vaker kunnen gaan dragen, bijvoorbeeld als ze naar de gym 
lopen.  
 
 
5. Werkgroepen 

-  Evaluatie schoolreis 
schoolreis is goed ervaren door de leerkrachten. We hebben ook gesproken over vergeten spullen in 
het park zelf. De Activiteitencommissie is hier niet aansprakelijk voor. Wel is de school verzekerd en 
kunnen ze in overleg kijken hoe ze de vergeten spullen terug kunnen halen.  
 

- Evaluatie schoolfotograaf 
Hedwig was niet aanwezig tijdens de vergadering, wel had ze het volgende doorgegeven:  
volgende week komen de schoolfoto’s, dit wordt vanzelf aangegeven in de klassen.  

Volgend schooljaar willen we een enquête bij leerkrachten houden met wat zij willen voor de foto. 
Wordt dit alleen een groepsfoto of ook met portretfoto.  
We moeten hier gezamenlijk naar gaan kijken en vragen leerkrachten hierover mee te denken. Het 
probleem is dat er volgend schooljaar misschien geen hulpouders zijn die de schoolfotograaf mee 
kunnen organiseren. Zonder hulp wordt het lastig om de schoolfoto’s goed en vlot te kunnen maken.  
 

-  Voortgang Sinterklaas 
Sinterklaas is zo goed als rond. Donderdag gaat Shirley in gesprek met Sylvia (van de pietenbende) 
om de laatste dingen rond te krijgen met de sint. Vanuit hier kunnen we als werkgroep de laatste 
zaken regelen en afronden.  
 

- Voortgang kerst  (versiering alleen bomen, geen rekken) 
Er komt dit schooljaar alleen 1 kerstboom in de aula. De versiering van de prikborden en klassen is 
voor de leerkrachten zelf. Dit doen we om de rust in de school te bewaren.  
Vrijdag ochtend na de kerstviering is het de bedoeling om met leerlingen de klaslokalen op te 
ruimen.  
We zijn aan het bespreken hoe we dit gaan doen. 
 

- Werkgroep Carnaval (schminkkoffer) 
Er zijn dit jaar geen hulpouders nodig tijdens de carnavalsviering. Carnaval gaan we dit schooljaar 
vieren in Arkendonk. Zoals voorgaande jaren wordt er eerst een modeshow in de klas gedaan en 
daarna gaan we  in een optocht naar arkendonk toe.  
De versiering in de school wordt minimaal, ook om de rust te bewaren. Daarnaast wordt de 
versiering dit jaar uitgezocht en gaat alle kapotte versiering weg. 

Elk jaar komt de carnavalsstichting van Oosterhout langs, ook dit jaar zijn wij daarmee bezig.  
Tegen die tijd zullen wij alle afspraken over wat wel of niet mag in arkendonk doorgeven via 
Ouderportaal.  
De schminkkoffer wordt tijdens carnaval niet gebruikt, de ouders die schminken nemen  meestal 
eigen schmink mee. De schminkkoffer wordt eventueel doorgeschoven naar de werkgroep eindfeest 
of wordt weggedaan.  
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- Werkgroep sportdag 
We missen 2 ouders voor de bovenbouw die ons kunnen helpen in de organisatie. 
Daarnaast gaan wij kijken of de sportdag tijdens de koningsspelen blijft en hoe wij dit gaan 
organiseren dit jaar. Er is ter sprake gekomen dat we de sportdag ook een keer kunnen organiseren 
bij Scorpio in plaats van bij Twins. Dit wordt tegen die tijd duidelijk gemaakt naar de ouders via 
Ouderportaal.  
  

- Werkgroep avondvierdaagse 
De avondvierdaagse komt waarschijnlijk te vervallen omdat er geen opvolgers voor de werkgroep 
zijn. We hebben te weinig hulp om dit te organiseren waardoor het voor ons erg lastig wordt.  
Tegen die tijd komt er een bericht op ouderportaal over het definitieve besluit. Mochten er toch 
kinderen zijn die mee willen lopen met de avondvierdaagse kunnen zij zich altijd zelf inschrijven bij 
de VVV.  
  

- Werkgroep Musical 
Samen met Hedwig gaan we in gesprek over de drank etc. Willie-Anne wil de bardienst oppakken.  
 

- Werkgroep schoolreis volgend schooljaar 
Bianca Verdaasdonk, Willie-Anne Stadhouders, Finessa Verschuren, Sandra den Herder en Shirley van 
Drunen 
 

- Werkgroep schoolplein 
Dit schooljaar is de school van plan het schoolplein aan te pakken. De klankbordgroep is hierover al 
in gesprek gegaan. Ook de AC gaat kijken wat ze voor de school kunnen betekenen.  
Corné, Willie-Anne en Nicole gaan hier samen over in gesprek.  
  
6. Opening nieuw gebouw 
We gaan in gesprek met Nicole over wanneer de precieze opening is van het nieuwe gebouw. 
Wanneer dit duidelijk is, komt er een bericht op Ouderportaal. Graag zouden wij tegen die tijd de 
nieuwe kleding willen promoten en tonen.   

 
7. Rondvraag 
Wij als AC merken dat wij te weinig leden hebben om alle werkgroepen goed te kunnen blijven 
draaien. Wij proberen dit zo goed mogelijk te doen maar kunnen nu niet alles meer uitvoeren zoals 
wij graag willen.  
Wij gaan kijken of we met ideeën kunnen komen om meer mensen te krijgen. Eventueel kunnen wij 
de leerkrachten die bij unit 1 staan de ouders voorstellen om in de activiteitencommissie te komen.  
Als er geen veranderingen komen, zouden wij werkgroepen moeten laten vallen, dit moeten we tijdig 
communiceren met ouders. We gaan nu per werkgroep kijken wat we hebben van hulp (We 
beginnen met Kerst). Vanuit daar gaan wij aangeven wat we niet meer kunnen gaan doen i.v.m te 
weinig hulp. Daarnaast gaan wij tijdig aangeven (via Ouderportaal) wat er gaat gebeuren als er geen 
extra ouders komen helpen.  
Ook gaan we kijken of er bij het intake gesprek een brief kan komen om je aan te kunnen melden bij 
de AC. Dit wordt nog overlegd met Nicole/ 
 
Rapportfolio bijeenkomst: 
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Pas geleden is er een bijeenkomst gegeven door Nicole over de nieuwe rapportfolio. Hierbij waren 
ook AC-leden aanwezig. Zij gaven aan dat het duidelijk en overzichtelijk is nu voor ouders. Ook viel 
het ze op dat er veel ouders van de kleuters aanwezig was. 
 
Directie bij vergadering 
Tijdens de vergadering is aangegeven dat een ze het fijn vonden dat Nicole af te toe aansluit bij een 
vergadering en als dit niet mogelijk is Kristel misschien een keer aan kan sluiten. Dit wordt 
teruggekoppeld naar Nicole en Kristel.  
  
 


