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Opening

Dhr. Kleine heet iedereen van harte welkom.
02

Notulen vergadering vorige keer

Er zijn geen op- of aanmerkingen.
03

Mededelingen oudercommissie

Er zijn geen bijzondere zaken te melden.
Het is rustig op het internaat. De sfeer is goed en er zijn geen klachten of problemen.
04

Mededelingen directie

Juf Kitty
Dhr. Van Beek vertelt dat Kitty een ophoging van haar uren krijgt. Ze zal een aantal
internaatstaken van de directie overnemen en aanspreekpunt worden.
Binnenkort wordt de precieze taakverdeling besproken.
Keuken
Er is iemand geïnteresseerd in het huren van de centrale keuken. Het betreft een
samenwerking tussen Aan-Z en de gemeente Terneuzen. Het zou gaan om dagelijkse
maaltijdbereiding voor ouderen.
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Dhr. Van Beek is hier blij mee, het gaat om een betrouwbare partner en het is fijn dat de
keuken weer gebruikt zal gaan worden. Daar kunnen wij ook van profiteren misschien, niet
alleen qua huuropbrengst.
Tijdelijke huisvesting Chinese studenten
Vanuit het Scalda is het verzoek gekomen voor een periode van 4 weken 15 studenten uit
Shanghai te huisvesten. Dit in verband met een uitwisseling.
De ruimte in unit C zal hiervoor in gereedheid gebracht worden.
Ziekteinval
Aanstaande vrijdag komen er twee kandidaten op gesprek. Het verzoek aan de
oudercommissie is om bij deze gesprekken aanwezig te zijn.
Mevr. Dooms is beschikbaar.
Herfstvakantie Zeeuws Vlaanderen
De scholen in Zeeuws Vlaanderen hebben komend schooljaar een week later herfstvakantie
dan de rest van Zeeland, namelijk van 23 t/m 27 oktober 2017. Door gebrek aan
communicatie met de provincie hebben schoolbesturen verschillende adviezen gekregen voor
het vaststellen van de vakanties. Door de verwarring die daardoor ontstond, hebben scholen
voor en andere week gekozen. Omdat dit al gecommuniceerd was naar ouders, wordt dit niet
teruggedraaid.
Internaatsbus
De bus, Renault, is aan vervanging toe. De groepsleiding heeft de voorkeur voor een 7
persoons auto. Tweedehands mogelijkheden worden onderzocht.
De oudercommissie vraagt of dit komend schooljaar, wanneer er twee kinderen bijkomen,
nog voldoende is. Volgens dhr. Van Beek is dit het geval.
- Omdat ze nog ver moet rijden vanavond, verlaat mevr. Dooms de vergadering –
05

Begroting 2017

Een opzet voor de begroting is gemaakt.
Deze is akkoord.
06

Ouderdag/gezinsdag/werkdag

Deze staat gepland op zaterdag 17 juni aanstaande.
Dhr. Van Beek geeft aan zich ervan bewust te zijn dat dit de zaterdag ná de Hattemweek is.
Een latere dag is helaas niet mogelijk, omdat Bert eind juni op vakantie gaat.
Mogelijke klussen zullen zijn het opknappen/vervangen van de netten van de voetbalkuil,
baskets, trampolines en eventueel snoei- of schilderwerk.
De kinderen en de groepsleiding zullen een activiteit voorbereiden.
Of deze dag ook de jaarvergadering van de oudercommissie ingepland gaat worden, wordt
nog bekeken. Zo niet, dan blijft deze op zondagavond 24 juni staan.
07

Evaluatie nieuwjaarsreceptie

Grote opkomst, positief!
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08

Rondvraag/sluiting

Niets meer aan de orde, wordt de vergadering gesloten.
09

Volgende vergadering

Deze staat gepland op vrijdag 12 mei aanstaande.
De week daarvoor zal bekeken worden of dit haalbaar is.
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