
 

 

 

 

  

 

 

Notulen ledenvergadering 

   
 
 
Aanwezig: Leden bestuur, MR, school directie en 1 actief lid 

 
1. Opening                                                                                                                               

De voorzitter heet ons allen welkom en opent de vergadering middels gedicht. 
2. Notulen vorige leden vergadering 22-06-’16 worden voorgelezen. Er zijn geen 

vragen en/of opmerkingen op de inhoudelijke notulen. De notulen worden 
zonder verdere wijzigingen vastgesteld en ondertekend.                                                                                                                   
 Leden decharge akkoord.                                                                                      
Opmerking vanuit lid: Zijn leden op de hoogte van de notulen en waar men 
zich op kan geven om lid te worden. Met name heeft deze vraag betrekking op 
de dorpsgenoten die geen kinderen hebben verbonden aan de school, of in 
eerste instantie minder nauw betrokken zijn bij de school. Afgestemd dat de 
notulen worden geplaatst op de school website en dat via facebook en de 
nieuwsbrief een ieder hierop wordt geattendeerd. Tevens zullen de notulen 
nogmaals tijdens de volgende ledenvergadering in 2018 tegelijkertijd met de 
agenda worden verstuurd. Aanmelden voor de stichting vrienden van de 
wegwijzer zie website, of via schooldirectie Lid Wolterink. 

3. Het financieel jaaroverzicht 2016 wordt door Lidy uitgelegd / doorgenomen en 
voor akkoord bevonden. Er zijn verder geen vragen en of opmerkingen over 
het financieel verslag.  
 Leden decharge akkoord. 

4. Het bestuurlijk jaaroverzicht 2016-2017 wordt voorgelezen en dient als 
verantwoordelijkheidsverslag. Het verslag wordt niet uitgegeven, maar kan 
worden ingezien bij de directie. Een verkort verslag zal worden geplaatst op de 
school website. Middels facebook en de nieuwsbrief zal een ieder hierop 
worden geattendeerd. Er zijn geen vragen en of opmerkingen over het 
jaarverslag. 

5. Mr-verkiezingen: 
Ouders: Linda Bruins is afgetreden, waardoor er een vacante plek is ontstaan. 
Bij vragen of interesse kunt u zich richten tot MR lid Alice Hilberdink. Het 
bestuur, school directie en leerkrachten bedanken Linda voor het mee 
participeren en haar inzet voor de school. Petra Nieuwland heeft inmiddels 
haar intrede genomen in de MR betreffende de vacante plek van vorig 
kalenderjaar van ouder Irma Schlepers. Het bestuur en de MR zijn blij met 
Petra haar aanstelling. 



6. Bestuur: Sandra Douwes is afgetreden, waardoor er een bestuur plek vacant 
staat. Er hebben zich inmiddels 2 kandidaten met interesse getoond, waarmee 
het bestuur in gesprek zal gaan. Het bestuur, MR, schooldirectie en 
leerkrachten bedanken Sandra voor het mee participeren en haar inzet voor 
de school. Sandra bedankt hierop een ieder voor de aangeboden attentie en 
samenwerking. 

7. Stand van zaken nieuwbouw: De kern is dat de school het Trefpunt heeft 
aangekocht, omdat de kerk hier afstand van ging doen. Op deze wijze heeft de 
school een heel mooi en creatief plan-concept tekening kunnen laten maken 
welke bij de gemeente is ingediend. Op deze wijze ontstond er de 
mogelijkheid om het Trefpunt te behouden voor het dorp, geïntegreerd in het 
schoolgebouw. Gezien de school eigenaar is van het gebouw zal deze leidend 
zijn betreft de karakteristieken en invulling van het gebouw. Er is voor 
dorpsgenoten de gelegenheid geweest zich te laten informeren en vragen te 
stellen omtrent de nieuwbouwplannen tijdens de jaarlijkse plaatselijk belang 
streek vergadering 2017en tijdens de inloop avond op 27-06-’17 voorafgaand 
aan de ledenvergadering. Vanuit het plaatselijk belang wordt er aangegeven 
dat er signalen zijn binnen gekomen betreffende knelpunten en ruis vanuit 
dorpsgenoten. Het bestuur doet hierbij een Appél op de dorpsgenoten om dit 
kenbaar te maken bij het bestuur. Mede omdat er geen signalen bij het 
bestuur worden afgegeven en er een minimale opkomst van dorpsgenoten 
was tijdens de inloopavond. Het is de kunst om elkaar samen te betrekken en 
mogelijkheden te creëren en hierbij geen afwachtende houding aan te nemen. 
Het school bestuur gaat afstemming zoeken met een afgevaardigde vanuit de 
MR, plaatselijkbelang, SAS, sport verenigingen, etc. om hier verdere invulling 
aan te gaan geven en concrete acties op uit te zetten. 

8. Rondvraag: Leerkrachten geven aan dat zij de maandelijkse schoolbezoeken 

vanuit het bestuur, de presentjes tijdens de dag van de leraren (lunch) en met 

kerst zeer waarderen. Lidy bedankt het bestuur, MR en collega’s voor hen 

inzet dit schooljaar. 

9. Sluiting.                                                                                                                                                                       

Marco bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering middels een dank 

gebed.  

 

 

Met vriendelijke groeten, het bestuur  

 
 


