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1. Aanwezigen
- 13 ouders en het voltallige team
2. Notulen 2010
- geen opmerkingen t.a.v. de notulen van vorig jaar
- notulen worden vastgesteld
3. Jaarverslag school
- Ad-Jan presenteert het jaarverslag
*Alle relevante info is reeds meegegeven aan de ouders
- Opmerkingen:
- Er zitten nu 40 kinderen op school. Er is een slechte prognose voor het aantal schoolgaande
kinderen in Wirdum en Garrelsweer. Gemeente Loppersum kiest voor een centrale
kindvoorziening, dwz grote school met veel mogelijkheden voor opvang. Er is nog veel
onduidelijk omtrent de schoolgrootte (waarschijnlijk rond 160 kinderen). Deze initiatieven
hebben op dit moment geen directe consequenties voor onze school. Er wordt gesteld dat de
school niet gesloten zal worden binnen een termijn van 6-7 jaar.
-

Helaas is na onderzoek gebleken dat er onvoldoende animo is voor buitenschoolse opvang in
Wirdum en Garrelsweer. Opvang blijft voorlopig dus in Loppersum.

-

Juf Annet is heden werkzaam bij de Viking in Delfzijl

-

Bespreking evaluatie = feitelijk kopie uit jaarverslag. Jan voegt hieraan toe dat er een goede
beoordeling is geweest! Complimenten aan het team. Ze hebben hard gewerkt om dit resultaat
te bereiken.

4. Jaarverslag ouderraad
- OR kent 7 leden en heeft als taak het organiseren van evenementen in en rondom de school
(zoals bijv: Sinterklaas, Kerst, Pasen, lentemarkt, laatste schooldag)
-

Het blijft zeer de moeite waard oud-papier te verzamelen. Dit geld is o.a. gebruikt voor het
opknappen van de speelplaats, aanschaf van software voor de website van de school en het
circusproject

-

Tijdens de vergaderingen wordt de toekomst van de school ook regelmatig besproken en indien
er aandachtspunten zijn dan wordt dit besproken met het team en waar nodig worden de
ouders ingelicht

-

Pieternel licht de uitgaven de ouderraad toe:
o Oud papier opbrengt gestegen
o Alle uitjes en schoolreisjes zijn netjes binnen de begroting gebleven
o Opbrengst Lentemarkt is meegevallen

-

o Vrij veel uitgaven voor attenties door uitstroom MR leden, OR leden en Juf Annet
o Banksaldo is iets lager dan vorig jaar
Er zijn geen opmerkingen tav de uitgaven van de OR. Pieternel wordt bedankt voor al haar
diensten
De begroting voor het huidig schooljaar is naar beneden aangepast vanwege het dalende aantal
leerlingen
De kas is gecontroleerd door Janneke en Anita (kascommissie). Geen onvolkomenheden. Kas is
goedgekeurd. Volgend jaar gaan Janneke en Frenk de kas controleren
Jan treedt af als OR-lid. Pieternel geeft Jan een attentie als dank voor al zijn inspanningen. Er zijn
nog geen nieuwe aanmeldingen

5. Onderhoud school
- Fivelingo komt 1 keer per 3 maanden voor de groenverziening.
- Opgemerkt wordt dat de raamkozijnen verrot zijn. Dit is een taak voor Marenland. Ad-Jan geeft
aan dat er vanwege bezuinigingen geen geld is voor onderhoud.
- Ook wordt opgemerkt dat er veel onkruid is. Dit geeft geen positieve indruk en zal niet
meewerken aan het toenemen van het leerlingenaantal. De aanwezige ouders voelen er weinig
voor om het onkruid te wieden. Dit wordt gezien aIs een taak van Marenland. Ad-Jan geeft aan
dat alleen zaken die de veiligheid van de kinderen in gedrang brengt worden aangepakt.

6. Jaarverslag van de medezeggenschapsraad
- Truus licht het jaarverslag van de MR toe. Er zijn verdere vragen. Jan wordt als nieuw lid welkom
geheten in de MR.
7. Wvttk
- De schoolinfo voor de Garwin en Wirdumerkrant wordt nu verzorgd door Gerda. Ze vraagt of
iemand dit op termijn wil overnemen. Harma en Thera geven aan dit vanaf volgend schooljaar
wel te willen overnemen.
Om 20.45 uur sluit Jan de vergadering.
Na de pauze is het woord aan Rik Lievers. Hij is gezinsbehandelaar en communicatie trainer bij Elker
(jeugdzorg). Het thema is zelfvertrouwen. Wat is zelfvertrouwen; waarom heb je dat nodig; en hoe kan je
bijdragen aan het ontwikkelen van zelfvertrouwen van je kind. Hij geeft een interactieve lezing die zeer
goed wordt ontvangen.

