Jaarverslag bestuur
Ik kreeg de lastige taak om in een beknopt verslag te vertellen wat we als bestuur het afgelopen
schooljaar zoal besproken hebben en wat de belangrijkste ontwikkelingen waren. Aangezien ik pas in
maart van dit jaar voorzitter ben geworden en de meeste vergaderingen dus niet heb bijgewoond,
was ik afhankelijk van de notulen. Gelukkig waren deze aanwezig en er stond duidelijk in wat er
besproken is. Ik zal hierna kort de highlights benoemen.
In totaal zijn er 11 reguliere bestuursvergaderingen geweest en 1 algemene ledenvergadering.
In september was er al sprake van een verwachte toename van het aantal kleuters waardoor er toen
al besloten is om een instroomgroep op te starten in het voorjaar van 2016. De financiële middelen
hiervoor zijn gezocht en gevonden.
Ook werd de nieuwe website geëvalueerd. De reacties waren, en zijn nog steeds, positief.
In september en oktober kwam aan de orde dat er nieuwe kandidaten voor het bestuur gezocht
moesten worden. Koob Logtenberg, de voorzitter, Ronald Koobs, de penningmeester en Henri Smit
gaven aan dat ze gingen stoppen. Besloten werd om een oproep op het CNS nieuws te plaatsen
waarop 4 personen hebben gereageerd. Na enkele gesprekken, en het bijwonen van een aantal
bestuursvergaderingen, zijn deze 4 personen uiteindelijk allemaal toegetreden tot het bestuur. Dit is
officieel geworden tijdens de vergadering van 13 maart. De nieuwe bestuursleden zijn Henk
Dunnink, Marye Stegeman, Johan Krol en ikzelf dus.
Ook het onderwerp huisvesting is veelvuldig besproken. Het schoolgebouw is sinds januari 2016
juridisch eigendom van het schoolbestuur. Hoe dit in de praktijk werkt is nu, bijna 3 jaar later, nog
steeds niet helemaal helder. Er hebben al meerdere gesprekken plaats gevonden tussen een delegatie
van ons bestuur en de Gemeente Staphorst. Wij trekken hierin samen op met het bestuur van Promes,
waar de OBS onder valt. Bijkomend verhaal in deze is de verdeling van taken en kosten van de
peuterspeelzaal die ook in ons pand zit. Juridisch ligt dit minder eenvoudig dan we zouden denken en
hopen. Namens het bestuur is Henk Dunnink hier actief mee aan de slag. We hopen dit dossier op
korte termijn te kunnen sluiten maar we zijn hierin grotendeels afhankelijk van de Gemeente
Staphorst. Wordt vervolgd.
Om uit te komen met de vakantieplanning en daarbij niet onder de onderwijsnorm van 1.000 uur te
komen is besloten om de middagpauze met 5 minuten in te korten met ingang van het nieuwe
schooljaar. We starten de lessen om 13.10 uur ipv 13.15 uur.
Het MR reglement is door het bestuur aangepast naar de nieuwe regelgeving en verstuurt naar de
MR.
Aan het eind van het schooljaar is er een oudertevredenheidsonderzoek geweest. De respons hierop
was goed. De resultaten hiervan zijn binnen. Hier zijn een aantal zaken naar voren gekomen die actie
vereisen. Het onderwerp pesten kwam bijvoorbeeld naar voren en daarover komen we binnenkort
met een actieplan.
Ook speelde de staking nog een rol aan het eind van het schooljaar. In het kader van een landelijke
actie om de scholen een uur later te laten beginnen is er veel onderling overleg geweest met het
bestuur. Niemand had hier ervaring mee en er werd wel actie van ons verwacht. Uiteindelijk is dit
allemaal goed verlopen.

Het schooljaar hebben we afgesloten met een gezellige barbecue waarbij we de medewerkers, de OR
en de MR hebben uitgenodigd. De opkomst was hoog en het was goed om elkaar eens op informele
wijze te spreken.
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