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Notulen jaarvergadering ouderraad 

SBO Diekmaat maandag 16 september 2019 

 

1. Opening 

De voorzitter van de ouderraad, mevr. Marianne Monfrooij, opent de vergadering om 19.30 

uur. Ze heet iedereen van harte welkom en stelt de overige ouderraadsleden aan de 

aanwezigen voor. 

 

2. Vaststellen notulen jaarvergadering 17 september 2018 

De voorzitter geeft aan dat de notulen van de jaarvergadering 17 september 2018 via de mail 

zijn verzonden. De voorzitter benoemd de genotuleerde agendapunten en vraagt of er nog 

vragen of onduidelijkheden zijn.  

Er zijn geen op- of aanmerkingen en de notulen worden vastgesteld. 

 

Inloopspreekuur Jeugdarts 

Mevr. Linet den Ouden, jeugdarts van de GGD, geeft uitleg over het vrije inloopspreekuur dat 

dit schooljaar georganiseerd wordt. Ouders kunnen hier terecht met vragen over de opvoeding 

en ontwikkeling van hun kind. Enkele voorbeelden die ze noemt zijn: groei, ogen, oren, 

sociaal-emotioneel en seksuele ontwikkeling? 

Eerste inloopspreekuur is gepland op 7 oktober 2019 van 14.00 -15.00 uur.  

 

3. Financieel verslag schooljaar 2018-2019 

Bij het financieel jaarverslag 2018-2019 van de stichting vrienden van de Diekmaat worden 

de hoofdpunten besproken door de directeur dhr. Wossink. 

 

Opvallende punten uit de jaarrekening 2018 – 2019 

Inkomsten: 

• Ouderbijdragen zijn ongeveer het zelfde als begroot. 

• Ouderbijdrage zelfbeheer: dit zijn kosten voor attenties, postzegels bij ziekte, 

bevallingen en jubileum. 

Uitgaven: 

• Attentie schoolverlaters: deze worden om de aantal jaren aangeschaft, daarom niet op 

de balans. 

• Kerstmarkt heeft geld opgeleverd, vandaar de negatief balanswaarde. 

• Schoolreis bovenbouw is hoger uitgevallen. Er gingen meer kinderen op schoolreis in 

de bovenbouw. 

• Schoolreis middenbouw is lager uitgevallen. Er gingen minder kinderen op schoolreis 

in de middenbouw. 

• Controle speeltoestellen is niet doorberekend door het bestuur, waardoor er geen 

bedrag op de balans staat. Toestellen worden wel gecontroleerd! 

• Na schoolse opvang is bijna kostendekkend 

 

Uit de jaarrekening blijkt dat er een saldo overblijft van € 1479,31. Dit bedrag zal, in overleg 

met het bestuur van de stichting vrienden van de Diekmaat, ten goede komen aan de kinderen 

en worden  toegevoegd aan de posten: 

• Tentenreservering:  €   500,-  

• Reservering Diekmaatdag: €   500,- 

• Algemene reserve:  €   479,31 
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Afgelopen jaar zijn er uitgaven gedaan uit geweest in de reserveringen. Het betreft hier 

uitgaven voor aanschaf nieuwe tenten en vervanging onderdeel speeltoestel. 

 

4. Verslag controle kascommissie 

Het financieel jaarverslag is, na kascontrole, door het bestuur Stichting Vrienden van de 

Diekmaat, akkoord bevonden. Bestuursleden waren helaas verhinderd om het toe te lichten. 

Het verslag ligt wel ter inzage, mochten er nog vragen zijn. 

 

5. Vaststellen begroting Stichting Vrienden van de Diekmaat schooljaar 2019-2020 

De globale aanname van de begroting wordt besproken door dhr. Wossink. 

 

Inkomsten: 

De inkomsten zijn gelijk. Leerlingaantal stabiliseert zich.  

 

Uitgaven: 

• Excursies fors minder begroot. Dit jaar geen excursie naar Westerbork. Vorig jaar zijn 

groepen 7 en 8 naar Westerbork geweest.  

• Attentie schoolverlaters zullen dit jaar worden aangeschaft, vandaar dat er nu weer een 

bedrag is opgenomen op de begroting. 

• Schoolverlatersavond is hoger. Meer schoolverlaters dit jaar. 

• Controle speeltoestellen niet begroot. Wordt al jaren door bestuur betaald. 

• Na schoolse opvang is bijna kostendekkend en daarom niet begroot. 

• Voorziene uitgaven tlv reserveringen is opgenomen in de begroting. Er zit op dit 

moment een flink bedrag in de “reserveringen”. Van dit bedrag mag, volgens de 

Stichting Vrienden van de Diekmaat, wel wat uitgegeven worden. De school zal in 

overleg met de kinderen en team het bedrag gaan besteden. 

De aanwezigen hebben geen op- of aanmerkingen op de bovengenoemde punten. 

 

6. Bezetting Ouderraad 

Deze avond neemt de OR afscheid van Chantal Scharenborg en Wendy Peeters. De voorzitter 

bedankt hun voor de inzet en overhandigt ieder een bos bloemen.   

Dhr. Wossink bedankt de aftredende leden met lovende woorden en overhandigd namens 

team en de kinderen een bon. Tevens roept hij op toe te treden bij de OR. De OR is onmisbaar 

voor de kinderen en team. 

De voorzitter noemt nieuw OR lid, Marjolein Dieperink, welkom in de raad. Daarnaast zijn er 

dit jaar weer 2 leden aftredend. Voorzitter vraagt aan de aanwezigen om toe te treden aan de 

OR. Bij interesse kun je je aanmelden bij Marianne Monfrooij, dhr. Wossink of via 

info@sbodiekmaat.nl. Vrijblijvend een keer meekijken bij een vergadering mag ook. 

 

7. Medezeggenschapsraad 

De voorzitter van de Medezeggenschapsraad, dhr. Booijink, geeft uitleg over het werk van de 

MR en geeft een samenvatting van het jaarverslag weer. Deze is na te lezen op de site van de  

Diekmaat.  

Punten die afgelopen jaar aan de orde zijn bij de MR zijn: jaarverslag, bestedingsplan 

werkdruk, Da Vinci, 5 gelijke schooldagen, schoolplan, gezamenlijke MR met Da Vinci. 

De MR heeft afscheid genomen van de leden Arnold Veerman (ouder) en Angelique 

Hogemans (personeel). 

Voorzitter stelt de nieuwe MR leden voor. Dit zijn Pim Peeters en Annique te Hoonte, beide 

namens de Da Vinci. 

mailto:info@sbodiekmaat.nl
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8. Mededeling Directie SBO Diekmaat 

Dhr. Wossink doet namens de directie het woord.  

 

• De 5 gelijke schooldagen zullen dit schooljaar nog niet doorgaan. Er vindt op dit 

moment nog overleg plaats met andere scholen ivm. vervoersplan. Voor kerst meer 

duidelijkheid verwacht. 

• Da Vinci is sinds dit schooljaar met 14 leerlingen gestart op de Diekmaat. De 

Diekmaat en Da Vinci vormen nu één school. De kinderen hebben hun eigen lokaal, 

daarnaast maken ze deel uit van het geheel. De samenvoeging lijkt soepel/goed te 

verlopen.   

Er zullen 1 of 2 ouders van Da Vinci toetreden in de OR van de Diekmaat/Da Vinci. 

Ouders van Da Vinci zullen volgend jaar ook aanwezig zijn op deze jaarvergadering.  

• Er is gestart met een nieuwe taalmethode en schrijfmethode die speciaal is toegespitst 

voor SBO scholen. 

• Externe partner, binnen de Diekmaat, Zozijn heeft in verleden een vragenlijst verstuurt 

over de behoefte aan een BSO+. Aangezien de animo voor een BSO+ zal dit plan nog 

verder uitgewerkt worden. 

• Vervanging leerkrachten is voor de Diekmaat ook een problematiek. De groepen zijn 

gelukkig bezet, maar bij uitval van een leerkracht kan er beroep gedaan worden op de 

“vervangingspool”. Alleen zitten hier geen leerkrachten meer in! Intern zal er wat 

opgelost kunnen worden, maar in uiterste geval kunnen groepen kinderen vrij krijgen. 

• Er worden ouders gezocht voor: OR, halversiering (om de 6-8 weken), kribbelteam  

(1e maandag na vakantie). Aanmelden kan bij receptie, Marianne Monfrooij, dhr. 

Wossink of via info@sbodiekmaat.nl. 

 

9. Rondvraag:   

Ouder:  Wat is eigenlijk de Da Vinci school? 

Hans: De Da Vincischool is ook een streekschool. Op deze school zitten hoogbegaafde 

kinderen. Deze kinderen kunnen makkelijk door de leerstof. Deze kinderen dienen extra 

geprikkeld te worden, hebben andere leervragen of soms extra sociaal-emotioneel aandacht 

nodig. Dat kan een reguliere school hen vaak niet bieden. 

 

Ouder:  Reden dat Da Vinci en Diekmaat samengevoegd zijn? 

Hans:  Beide scholen hebben kinderen met speciale leerbehoeften. De samenvoeging komt 

voort uit een samenwerking tussen OPONOA en het SWV IJssel-Berkel. Het SWV wil een 

dekkend netwerk hebben van passend onderwijs. De expertise is op de Diekmaat aanwezig 

om ook voor deze kinderen passend onderwijs te bieden. 

 

Ouder:  Is er nou wel of geen BSO? 

Hans: Er is geen BSO. Er gaat overleg plaatsvinden met Zozijn welke mogelijkheden er zijn. 

 

 

10. Sluiting 

De voorzitter bedankt iedereen voor zijn of haar aanwezigheid en nodigt, mede namens de 

leerkrachten, een ieder uit voor de klassikale informatieavond in de groep van hun kind. 

 

Vergadering sluit om 20.10 uur. 
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