Jaarverslag Afdelingsraad CBS De Winde schooljaar 2018-2019
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Functie Afdelingsraad
De Afdelingsraad (AR) heeft geen (wettelijke) bevoegdheid maar is een waardevolle
sparringpartner van de directeur. De AR geeft gevraagd en ongevraagd advies over tal van
(beleids)zaken. Denk hierbij aan de invulling van de formatie en de schoolorganisatie, de inhoud
schoolgids, het invullen van eventuele vacatures, het beoordelen van de begroting, onderhoud
van het plein en de speeltoestellen, de invulling van de pleinen enzovoort. Daarnaast schrijft de
voorzitter voor iedere schoolkrant een korte samenvatting met het wel en wee rondom De Winde.
Bezetting Afdelingsraad
De samenstelling van de Afdelingsraad was in 2018/2019 als volgt:
Naam
Gosse Wijnsma (in 2018)
Rink Glazema (in 2018)
Chris Hilverda (in 2013)
Frieda de Jong (2016)
Lieuwkje Kooistra (2016)
Wiepke Bosma-den Hertog
(2017)
Trees Dessener-van
Duinen (2017)

Functie
Voorzitter/PCBO
ICT/PCBO
Algemeen lid
Financieel Administratief
Penningmeester
Algemeen lid

Aftredend in
2022
2022
Verlengd tot 2021
2020
2020
2021

Secretaris/personeel en
onderwijs

2021

De Afdelingsraad vergadert per schoolseizoen ongeveer 6 keer. Naast de leden van de
Afdelingsraad is de directeur Jan Hildo Feenstra aanwezig. Regelmatig terugkerende items zijn:
invulling geven aan de schoolorganisatie, opstellen begroting en jaarplan, P&O en de
ontwikkelingen binnen de PCBO Tytsjerksteradiel. Naast haar eigen vergaderingen heeft de
Afdelingsraad 2 keer per jaar overleg met de Medezeggenschapsraad en de directeur.
Daarnaast neemt een lid uit de Schoolraad deel aan de PCBO-ledenraadvergaderingen.
De Afdelingsraad is op dit moment op volle sterkte. Eind 2018 heeft Edwin Persoon zijn functie
als voorzitter en beheerder van de portefeuille ICT/verkeer neergelegd. Hij heeft het
voorzitterschap overgedragen aan Gosse Wijnsma. De portefeuille ICT is overhandigd aan Rink
Glazema.
Chris Hilverda en Wiepke Bosma-den Hertog zijn algemeen lid en zij woonden de PCBOledenvergaderingen bij. Met ingang van het nieuwe schooljaar hebben zij zich beiden
teruggetrokken uit de PCBO ledenraad en het stokje overgedragen aan Gosse en Rink.
Frieda de Jong en Lieuwkje Kooistra zijn samen verantwoordelijk voor de financiële taken van de
AR. Lieuwkje maakt, samen met de directeur, de begroting en bewaakt deze. Frieda is
verantwoordelijk voor het incasseren van ledengelden en de ouderbijdrage.
Trees Dessener-van Duinen verzorgt het secretariaat en is actief op het gebied van personele
zaken.
Met regelmaat terugkerende aandachtspunten bij de AR zijn:
 Besteding middelen t.b.v. werkdrukverlaging
Om de werkdruk in het primair onderwijs te verminderen, heeft de overheid subsidie
beschikbaar gesteld. Met dit geld kan de school zelf maatregelen nemen om de werkdruk aan
te pakken. In overleg met het team en geledingen is besloten een extra vakleerkracht ICT
aan te stellen en extra onderwijsondersteunend personeel in te zetten in de klas.
Ook is De Winde dit schooljaar een samenwerkingstraject aangegaan met De Friese Poort.
Onderwijsassistenten worden in de praktijk opgeleid, zodat er structureel meer handen in de
klas zijn. Ook fungeren de onderwijsassistenten als vangnet bij uitval van een leerkracht.
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 Mobiliteitsbeleid
De Winde hecht veel waarde aan de waarborging van onze onderwijskundige kwaliteiten. Het
huidige mobiliteitsbeleid vormt een risico voor de continuïteit en behoud van kwaliteit en
autonomie van onze school. Bij onvoldoende plaatsingsmogelijkheid rijst de vraag hoe houdbaar
het mobiliteitsbeleid is. De AR houdt bij dit proces zorgvuldig een vinger aan de pols.

Financiën
Het financieel verslag van 2018-2019 is als bijlage toegevoegd. Daarnaast houdt de AR zich
bezig met het incasseren van ouderbijdragen en ledengelden en het opstellen van de begroting
voor het nieuwe schooljaar.
Vanaf 2018 zijn de opbrengsten van de ledengelden volledig voor de school.

Commissie Personeel & Onderwijs
De commissie P&O heeft zich het afgelopen jaar met de volgende zaken bezig gehouden:
 Zitting nemen in de sollicitatiecommissie met betrekking tot het aanstellen en benoemen van
de nieuwe directeur.
 Zitting hebben in de sollicitatiecommissie met betrekking tot het aannemen van nieuwe
leerkrachten en LIO stagiaires.
 Verzorgen van attenties voor teamleden (persoonlijke situaties).
Afscheid Rommert Dijk
Rommert Dijk heeft m.i.v. juni 2018 zijn functie als directeur van De Winde neergelegd. Het team
en geledingen hebben gezamenlijk een afscheid georganiseerd.

Benoeming nieuwe directie
Jan Hildo Feenstra heeft als ad-interim directeur waargenomen t/m de zomervakantie 2018.
De AR heeft een ondersteunende rol gehad t.a.v. de sollicitatie procedure. De sollicitatie
commissie bestond uit: Gosse (AR) en Wiepke (AR), Jelbrich Groot-Enzerink (MR-PG) en Lies
Hoekstra (onderbouw coördinator). Na een zorgvuldige sollicitatieprocedure is Jan Hildo Feenstra
benoemd als nieuwe directeur van De Winde.
Aaltsje Vriesinga is benoemd als waarnemend directeur en bovenbouw coördinator.
Dit heeft als gevolg gehad dat er meerdere verschuivingen binnen het team van De Winde
hebben plaatsgevonden.

ICT
Samen met de directeur is er een actieve bezinning op het gebruik van ICT hulpmiddelen in de
klassen. Innovatieve onderwijsconcepten met I-pads en Snappet (tablets) in groep 5 t/m 8 en
deze middelen te blijven combineren met bestaande onderwijs technieken heeft als doel tot
aantrekkelijk en effectief onderwijs te komen.
Dit schooljaar is een vakleerkracht programmeren en techniek aangesteld voor 1 dag in de week
met als doel het invoeren van een doorgaande lijn programmeren voor groep 1 t/m 8.

Verkeer
De verkeerscommissie heeft in juni 2018 een verkeers- en fietsparcours georganiseerd voor de
groepen 1 t/m 4 van zowel de CBS De Winde als ook de OBS Hurdegaryp met hulp van ouders.
Met als doel dat de kinderen uiteindelijk leren zich veilig in het echte verkeer te bewegen.
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Door de verkeersouders is er tevens in september 2018 de jaarlijkse fietscontrole georganiseerd
in samenwerking met vrijwilligers van VVN (Veilig Verkeer Nederland).
Bij de inrichting van de ruimte en verkeersstromen rondom de scholen en het Schalmeiplein
streven we naar een goede balans tussen het verkeer en de weggebruikers.
Met de z.g. Shared Space aanpak stimuleren we de eigen verantwoordelijkheid en normaal,
sociaal gedrag bij mensen in het verkeer door scheidingen tussen weggebruikers,
verkeersborden en evt. verkeerslichten weg te nemen.

Continurooster
De grootste verandering dit nieuwe schooljaar was de invoering van het continurooster. De
leerkrachten kijken positief terug op de eerste helft van het schooljaar.
De school gaat bewust om met gezonde eetgewoontes en een gezonde snoep-verstandigtractatie wordt gewaardeerd.

Vereniging PCBO
Vanuit de Afdelingsraad hebben Chris Hilverda en Wiepke Bosma-den Hertog als actief lid van
de ledenraad van de vereniging PCBO hun taken overgedragen aan Gosse Wijnsma en Rink
Glazema. De leden bezoeken de PCBO-ledenraadvergaderingen en informeren de AR over de
onderwerpen die spelen binnen de vereniging. Zodoende hopen we de continuïteit in de
ledenraad en informatievoorziening van de ledenraad naar de AR te waarborgen.
Voortgang fusietraject Noventa Achtkarspelen
De afgelopen periode hebben PCBO Tytsjerksteradiel en Noventa, vereniging Christelijk
Onderwijs Achtkarspelen zich georiënteerd op een samenwerking/fusie met collegiale
stichtingen/verenigingen in de nabije regio. De voortschrijdende krimp en het feit dat
onderwijsstichtingen steeds meer wettelijke verplichtingen krijgen, heeft aanleiding gegeven om
de mogelijkheden van schaalvergroting actief te onderzoeken.
Beide organisaties hebben onderling vastgesteld dat er veel overeenkomsten zijn wat een goede
basis zou kunnen zijn voor een eventuele nauwere samenwerking.
Een samenwerkingsonderzoek wordt dan ook gestart.
Het traject is nog niet volledig uitgekristalliseerd, condities moeten duidelijk geformuleerd worden.
De AR plaatst een kritische noot met betrekking tot het volgen van een zorgvuldig proces en
totstandkoming van een mogelijk passende organisatiestructuur. Specifieke aandachtsgebieden
van de AR liggen op het vlak van identiteit, financiële structuur en de speelruimte van individuele
scholen, alsook de mogelijkheid tot verdergaande verzelfstandiging van de scholen als onderdeel
van een eventueel toekomstige stichting.

Procedure aandragen nieuwe leden Afdelingsraad
De AR bestaat uit een representatieve ouderafvaardiging met een constructief kritische houding.
De AR heeft in samenspraak met de directeur profielen voor de AR-leden opgesteld. We hebben
een helder aanstellingsbeleid gemaakt voor het benoemen van nieuwe leden. We streven naar
een evenwichtige samenstelling van de AR, qua geloof, sekse, geografische spreiding in het dorp
en expertise van de kandidaat. Uiteraard proberen we de belasting van de leden zoveel mogelijk
te verdelen.
Hurdegaryp, maart 2019
De secretaris & de voorzitter van de Afdelingsraad van CBS De Winde
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