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Datum: 09-10-2019 

Tijd: 19:30 – 21:00 

Locatie: Aula Sterrendonk 

Genodigden: Leden MR Sterrendonk, Leden OR Sterrendonk, directie Sterrendonk  

Agendapunten 

1. Opening + mededelingen 

Om 19.30 uur wordt de vergadering geopend. Er wordt een voorstelrondje gedaan waarbij leden van 

de OR en MR zich kort voorstellen en vertellen in welke klas zijn of haar kinderen zitten. 

Ine heeft een aantal mededelingen (zie bijlage) 

2. OR 

• Jaarverslag 
Het jaarverslag is kort doorgenomen en er zijn geen vragen of opmerkingen. 
Jaarverslag OR wordt vastgesteld door de aanwezigen 

• Financieel verslag 
- Voorstel is om de ouderbijdrage op €35 te houden. Alle aanwezigen gaan daarmee 

akkoord. 
- Sinterklaas is iets duurder uitgevallen dit jaar, omdat er een sinterklaas pak en 2 zwarte 

pieten pakken aangeschaft zijn en nu dus in eigen beheer zijn. Op de lange termijn is dit 
goedkoper dan ieder jaar pakken te huren. 

3. MR 

• Jaarverslag 
Het jaarverslag wordt kort doorgenomen. Er zijn geen vragen/opmerkingen. 
Jaarverslag MR wordt vastgesteld door de aanwezigen 

4. Aftredende leden 

• OR: 
- Fanny van der Stokker wordt bedankt voor haar inzet en neemt afscheid 
- Cynthia Martens treedt af als voorzitter, maar blijft nog lid van de OR totdat een nieuw lid 

zich aanmeld. Op dat moment zal Cynthia aftreden. Joyce op den Brouw wordt de nieuwe 
voorzitter. 

- Sandy Tempelaars wordt bedankt voor haar inzet en neemt afscheid 

• MR: - 

5. Vaststelling nieuwe leden 

• OR: Diana Siavashi, Carolien Zopfi, Shirley Metselaar, Hilde Bonenkamp 

• MR: Zelfde samenstelling  

6. Rondvraag + Sluiting 

Er is niets meer voor de rondvraag 
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Mededelingen directie OR/MR 9-10-2019 
 

Leerlingtelling 

Op 1-10-2019 hadden we 214 leerlingen op school. Twaalf meer dan de teldatum vorig jaar. Een jaar 

geleden gaf ik aan dat het streven was om de leerlingaantallen de komende jaren stabiel te houden. 

De situatie met drie kleutergroepen en daarna van elke groep 1 is ideaal en passend in ons gebouw, 

waarbij ook nog ruimte is voor ’t Sterrenrijk. We zien nu toch een toename. Voor het komend jaar 

verwacht ik eenzelfde groei. Dit zou kunnen betekenen dat we voor schooljaar 2020-2021 behoefte 

hebben aan een extra leslokaal. We gaan als directie op korte termijn in gesprek met het bestuur 

over de situatie die dan ontstaat. 

Personeel 

Aan het begin van dit schooljaar hebben we aan aantal nieuwe collega’s mogen verwelkomen. 

Nieuwe collega’s 

We zijn verguld met onze nieuwe aanwinsten, die opnieuw een frisse wind doen waaien. 

• Via de interne mobiliteit van Delta onderwijs hebben Ilona Dekker en Eske Fassaert te 
kennen gegeven graag naar onze school te willen overstappen. Zij brengen veel 
enthousiasme en ervaring mee. 

• Miriam Granacher heeft een fulltime aanstelling gekregen, zij was als invalster al bekend bij 
ons, we zijn bij dat we haar voor de school hebben kunnen behouden. 

• Manon Driessen heeft een aanstelling op onze school voor een wtf van 0,6 en vult de 
vervangingen op de eigen school in en daarbij tot de kerstvakantie het zwangerschapsverlof 
voor Veerle. 

De scholen van Delta hebben dit schooljaar extra formatie om eigen vervanging in te kunnen zetten 

bij uitval van een leerkracht. Dit om te voorkomen dat klassen verdeeld moeten worden of naar huis 

gestuurd bij een gebrek aan invallers. 

Afscheid 

Twee collega’s zijn met pensioen gegaan. Henny van den Brand en Gied van Woerkom. Beiden 

waren ruim 40 jaar betrokken bij de school. We hebben gezorgd voor een mooi afscheid met de 

kinderen en hebben vorige week met het team een bijzonder gezellig en warm feest gevierd, met 

een lach en een traan. 

Gied was ook onze laatste meester. Ik hoop dat er in de toekomst weer meesters in vaste dienst 

werkzaam zullen zijn op onze school. 

Stagiaires 

• Vijf eerstejaars studenten van Pabo Avans lopen dit jaar stage in verschillende groepen. 

• Groep 6 heeft een Lio stagiaire, Anne Kops. Zij gaat later in het jaar zelfstandig de groep 
draaien onder supervisie van de leerkrachten. 
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• Alle stagiaires van de pabo worden begeleid door Margriet als stagecoach. Margriet volgt 
hiervoor een opleiding. Een opgeleide stagecoach is voorwaarde om studenten te kunnen 
plaatsen. 

• Groep 4 krijgt binnenkort een eerstejaars leerling onderwijsassistent. 
Ik ben erg verheugd dat wij als school een bijdrage kunnen leveren in het opleiden van jonge 

mensen die voor het onderwijs vak kiezen. We hebben deze mensen hard nodig in de toekomst. 

Delta onderwijs 

Strategisch beleid 

Onlangs is het strategisch beleid van Delta onderwijs vastgesteld.  Het beleidsplan is tot stand 

gekomen gedurende verschillende sessies waarbij alle medewerkers, maar ook ouders en instanties 

hun bijdrage konden leveren. Het plan dient nu als uitgangspunt voor de schoolplannen van de 

scholen. Gedurende de komende studiedagen gaan we met het team onze missie en visie tegen het 

licht houden en een nieuw schoolplan opstellen voor de komende 4 jaar. 

Organisatiestructuur 

Binnen het komende strategisch beleid past ook een nieuwe organisatiestructuur. Delta onderwijs is 

van plan verandering aan te brengen in de manier waarop nu de scholen aangestuurd worden. Hoe 

de structuur eruit gaat zien is nog onbekend en  Het bestuur heeft in elk geval aangegeven dat  in 

het geval er nieuwe functies ontstaan, de vacature daarvoor vrijgegeven wordt voor al het personeel 

in vaste dienst. 

Ondersteuning leerlingen 

Passend onderwijs vraagt van ons de juiste ondersteuning te bieden aan leerlingen die dat nodig 

hebben.  

Plusklas 

In dat kader hebben we dit schooljaar de Plusklas nog beter vorm kunnen geven.  

Paulien Knitel houdt zich een dag per week exclusief bezig met de begeleiding van leerlingen die 

extra uitdaging nodig hebben.  

Cao en werkdruk 

Het afgelopen schooljaar hebben we van de overheid voor de tweede keer budget ontvangen om de 

werkdruk te verlagen. Ook dit keer hebben schoolteams zelf bepaald waar dit geld werd ingezet. 

Ons team heeft gekozen voor twee doelen: 

• Inzet van een vakleerkracht gymnastiek voor alle groepen voor een tweede les in de week. 
(voorschool t/m groep 8) 

• Uitbreiden van uren van OOP (onderwijs ondersteunend personeel) zodat er niet vier, maar 
5 ochtenden ondersteunend personeel aanwezig is. 
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Een van de taken van het ondersteunend personeel is de organisatie van evenementen, samen met 

de OR. Dit zorgt ervoor dat leerkrachten nog meer kunnen focussen op de primaire taak en geen 

deel meer uit van werkgroepen met de OR. 

Functie van de MR en OR 

Beide raden zijn voor de school erg belangrijk en vervullen hun eigen rol binnen de school. 

Binnen de MR is grote betrokkenheid getoond m.b.t. beleidszaken. Verschillende ouders hebben 

aangegeven belangstelling te hebben voor een plekje in de MR, mocht er een vacature ontstaan. OR 

leden hebben keihard gewerkt om het lustrumfeest voor het 45 jarig bestaan van de school tot een 

succes te maken.  

Ik wil graag alle ouders die zich het afgelopen jaar hebben ingezet voor de ouderraad en de 

medezeggenschapsraad enorm bedanken, mede namens het team. Het is erg waardevol voor de 

school en uiteindelijk voor de kinderen wanneer ouders zo betrokken zijn bij het onderwijs. 

 

Ine Vermeltfoort 

 


