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Jaarverslag Afdelingsraad CBS De Winde schooljaar 2019-2020 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

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 nemen een 

aantal leden van de AR deel aan de ledenraad van de Vereniging PCBO. Deze raad heeft een 
belangrijke rol binnen de PCBO.  
 
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.  
 
Bezetting Afdelingsraad 

De samenstelling van de Afdelingsraad was in 2019/2020 als volgt: 
 
Naam Functie Aftredend in  

Gosse Wijnsma (in 2018) Voorzitter/PCBO 2022 

Rink Glazema (in 2018) ICT/PCBO 2022 
Chris Hilverda (in 2013) Algemeen lid Verlengd tot 2021 

Frieda de Jong (2016) Financieel Administratief Teruggetreden op eigen verzoek 

Lieuwkje Kooistra (2016) Penningmeester Teruggetreden op eigen verzoek 

Wiepke Bosma-den Hertog 
(2017) 

Algemeen lid 2021 

Trees Dessener-van 
Duinen (2017) 

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. Naast haar eigen vergaderingen heeft 
de Afdelingsraad 2 keer per jaar overleg met de Medezeggenschapsraad en de directeur.  
Daarnaast nemen meerdere leden uit de AR deel aan de PCBO-ledenraadvergaderingen.  
 
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 vakleerkracht programmeren aan te stellen 
en extra onderwijsondersteunend personeel in te zetten in de klas.  
Ook zijn 2 vakleerkrachten event-management aangesteld voor creatieve handvaardigheid in 
groep 5 t/m 8. 
 
De Winde heeft een samenwerkingstraject 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. 
 
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.  
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Financiën 
Het financieel verslag van 2019-2020 is als bijlage toegevoegd. Vanaf 2019 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). 
 
‘Nieuwe’ directeur  
Het afgelopen schooljaar was het eerste schooljaar met onze ‘nieuwe’ directeur Jan Hildo 
Feenstra. De AR heeft dit eerste jaar als prettig ervaren. De samenwerking met Jan Hildo is 
transparant en constructief.  
Samen met Jan Hildo onderzoekt de AR op dit moment haar eigen rol en op welke wijze zij 
waarde toe kunnen voegen aan de school. De focus ligt daarbij op het toevoegen van waarde 
door proactief mee te denken, en te adviseren tijdens processen. 
 
Verkeer 

Samen met de VVN is gekeken naar de verkeerssituatie rondom het Boulân (OBS en CBS). Dit is 
onder andere gedaan middels een enquête onder ouders en leerlingen. De verbeterpunten die 
hier uit voort zijn gekomen worden door de gemeente opgepakt. In een later stadium zullen ook 
een aantal aanvullende maatregelen worden genomen door school en/of verkeersouders.  
 
Continurooster 

Dit jaar werkt onze school met het continurooster (5-gelijke dagen model), waarbij de kinderen 
tussen de middag overblijven op school. De AR heeft de opstart van deze nieuwe werkwijze goed 
gevolgd. Voornaamste aandachtspunten waren daarbij de werkbaarheid voor ouders, leerlingen 

en docenten. De conclusie van de AR is dat een ieder inmiddels goed aan het continurooster is 
gewend en deze, naast de nodige opstart uitdagingen, goed werkbaar is voor alle partijen.  
 
Vereniging en Stichting PCBO 

CBS de Winde valt onder de Stichting PCBO. Bij deze overkoepelende organisatie zijn twaalf 
scholen aangesloten. De stichting ontvangt gelden van het ministerie welke uitsluitend aan het 
onderwijs mogen worden gespendeerd. De vereniging beheert het geld van haar leden, deze 
middelen kunnen breder ingezet worden. Namens onze school, en de AR, nemen Rink Glazema 
en Gosse Wijnsma deel aan de ledenraad van deze vereniging. Gosse Wijnsma is daarnaast 
(mede)bestuurder van deze vereniging. De vereniging heeft een aantal belangrijke rechten en 

plichten richting de Raad van Toezicht. Deze RvT houdt weer toezicht op de Stichting PCBO. 
 
Fusietraject Noventa Achtkarspelen 

Vorig jaar was sprake van een mogelijke fusie tussen PCBO Tytjerksteradiel en Noventa 
Achtkarspelen. Na veel gesprekken en zorgvuldig onderzoek is gebleken dat er, met name aan 
de PCBO zijde, onvoldoende draagvlak was voor een fusie in de gegeven omstandigheden van 
dat moment. Hierop is besloten dat de fusie van de baan is. Er lopen geen nieuwe onderzoeken 
naar een fusie of samenwerking op dit moment. 
 
Lockdown coronacrisis 
De aanpak van de coronacrisis dwingt het onderwijs tot ongekende maatregelen. De school is 
vanaf maart 6 weken dicht, waarbij de leerlingen thuis werken en online onderwijs krijgen.  
Na de meivakantie kunnen de kinderen via een roulatiesysteem weer gedeeltelijk naar school. 
Met de nodige instructies en het naleven van de richtlijnen door zowel ouders, kinderen als 

leerkrachten mogen de kinderen begin juni weer volledig naar school. 
De AR wil haar waardering uitspreken naar alle leerkrachten, maar ook de ouders en kinderen, 
vooral hoe iedereen met deze onderzekerheden heeft gedeald en de schouders eronder heeft 
gezet om deze bijzondere periode door te komen. 

 
Hurdegaryp, augustus 2020 
De voorzitter & de secretaris van de Afdelingsraad van CBS De Winde 
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