Jaarverslag Afdelingsraad CBS De Winde schooljaar 2020-2021
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 ouder afvaardiging 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
Gosse Wijnsma (in 2018)
Rink Glazema (in 2018)
Chris Hilverda (in 2013)
Wiepke Bosma-den Hertog (2017)

Functie
Voorzitter/PCBO
ICT/PCBO
Algemeen lid
Secretaris

Aftredend in
2022
2022
Verlengd tot 2021
Verlengd m.i.v. 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. De
voorzitter van de AR is tevens bestuurslid van vereniging Ynsprong (voorheen ‘Vereniging PCBO
Tytsjerksteradiel).
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. De komende tijd zullen er veel extra middelen beschikbaar komen t.b.v.
het wegwerken van de ‘achterstanden door Corona’ op scholen. Hierover zal de AR met
Jan Hildo in gesprek zijn.
 Financiën
Het financieel verslag van 2020-2021 is als bijlage toegevoegd.

Hoogtepunten 2020-2021
Het ‘eerste Corona-jaar’
Het was een jaar zoals niemand dat had kunnen bedenken. Thuis-scholing, quarantaines, werken
in groepen (cohorten) op school, noodopvang, wel/niet open of dicht….ze passeerden allemaal
de revue. De AR is door Jan Hildo goed op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen en als er
snel geschakeld moest worden, bijvoorbeeld i.v.m. een positieve besmetting, dan waren er korte
lijntjes. De AR is zeer te spreken over de wijze waarop het team van school (docenten,
ondersteuners, management) zich hebben opgesteld. Een zeer hoge mate van flexibiliteit en snel
aanpassen hebben er voor gezorgd dat we, naar de mening van de AR, ons goed door het eerste

Corona-jaar heen hebben geslagen. We hebben met Jan Hildo afgesproken dat er een evaluatie
zal worden gedaan op de goede punten die voort zijn gekomen uit deze situatie, maar ook de
leerpunten. Er is een gezamenlijke zorg voor de kinderen voor wie de thuisscholing niet positief
heeft uitgepakt. Hier komt een plan van aanpak voor vanuit school.
‘Nieuwe’ directeur
Je zou het haast vergeten maar dit is ‘nog maar’ het tweede/derde jaar met onze ‘nieuwe’
directeur. De AR is nog altijd blij met de aanstelling van Jan Hildo en ziet dat de school goede
stappen maakt en bouwt aan de toekomst waarbij zorgvuldig wordt nagedacht over de strategie.
Het team op school draait goed met elkaar en we zien ook dat ouders docenten en management
goed weten te vinden. Positieve ontwikkelingen!
Verkeer
Vorig jaar is samen met VVN gekeken naar de verkeerssituatie rondom school. Inmiddels zijn er
parkeervakken gemaakt en is duidelijk merkbaar dat dit de doorstroom van auto’s rondom school
heeft verbeterd. Er wordt efficienter gebruik gemaakt van de parkeergelegenheid en er wordt
minder fout geparkeerd. Advies vanuit AR en school blijft onverminderd; kom bij voorkeur met de
fiets of lopend naar school.
Vereniging en Stichting PCBO
CBS de Winde valt onder de Stichting Oarsprong (voorheen; 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 Oarsprong. Zowel de vereniging als de stichting hebben een naamsverandering
ondergaan om meer aan te sluiten bij de koers en tijd van nu. De stichting heet nu ‘Oarsprong’,
dit verwijst o.a. naar Genesis maar ook naar ‘Oars’ (anders/eigen) en ‘Sprong’ (het ontwikkelen
van het kind). De vereniging heet nu Ynsprong wat duidt op haar rol (financiele ondersteuning
scholen & stichting en toezicht op RvT).

Hurdegaryp, augustus 2021
De voorzitter & de secretaris van de Afdelingsraad van CBS De Winde

