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Aanwezig: OAC, MR, leerkrachten, en 7 leden 

Met kennisgeving afwezig: fam. Kuipers, fam. Gardenier, fam. De Hoop, Afke Nicolai, 

Lieuwe Weidenaar, fam. S. Allema, fam. G. Kloostra, fam. Kloosterman 

 

1. Opening 

Anneke Allema, voorzitter van de OAC, heet alle aanwezigen welkom en opent de 

vergadering met het lezen van ‘Help wie ben ik uit het boekje Kleurrijk. 

 

2. Notulen jaarvergadering 29 januari 2014  

De notulen worden zonder op- of aanmerkingen vastgesteld. 

 

3. Jaarverslag 

Willie Kloostra leest het jaarverslag voor. Er zijn geen opmerkingen of vragen. 

 

4. Medelingen OAC (OuderAdviesCommissie) 

- Invoering OAC 

De OuderAdviesCommissie is opgezet in verband met de wijzing van de vereniging 

PCBO Dongeradeel in Stichting CBO Dongeradeel. Elke aangesloten school heeft nu 

verplicht een OAC. De OAC mag commentaar leveren en er wordt informatie 

uitgewisseld met de directie. Het bestaan van de OAC versterkt de school en zorgt 

dat de school laagdrempelig te benaderen is door ouders. 

- Commissie kleine school 

De commissie is bezig met het organiseren van een “Week van de Toekomst”. In 

deze themaweek van 30 maart – 2 april, wordt aandacht besteed aan de toekomst 

van de school. Op 30 maart wordt er een ‘onderwijscafé’(misschien verandert de 

naam nog) gehouden voor ouders, toekomstige ouders, dorpsbewoners, 

verenigingen, mensen van het CBO en andere betrokkenen. Op 2 april wordt de 

week gezamenlijk met kinderen en ouders en andere belangstellenden afgesloten. 

- Vrienden van de school 

Wie vroeger lid was van het PCBO is nu ‘Vriend van de school’. Ook oudere inwoners 

van het dorp zijn lid. Niet alle ouders zijn lid. Vroeger was men lid van de vereniging. 

Nu is het meer op de eigen school gericht. De kosten zijn €7,50 per jaar. Door de 

wijziging is nog niet helemaal duidelijk wat er met het geld gedaan wordt. Lies 

Dijkstra is met nog enkele andere mensen van de stichting bezig om te zorgen dat 

voor alle scholen dezelfde lijnen gelden. Als dit duidelijk is zullen ook niet-leden 

gevraagd worden ‘Vriend’ te worden. Ook de oudere inwoners van het dorp die 

‘Vriend’ zijn, zullen voortaan informatie en nieuwsbrieven van school krijgen. 

- Bestuurswisseling 

Auke Nutma neemt na 15 jaar afscheid van de schoolcommissie/OAC. Anneke 

Allema bedankt hem voor zijn inzet. Als dank krijgt hij een aardigheidje mee. Martine 

Hiemstra is 3 jaar geleden in de schoolcommissie gekomen. Vanwege haar 

verhuizing naar Dokkum, verlaat ook zij de OAC. Ook zij wordt hartelijk bedankt en 

krijgt een aardigheidje mee. Durk Weidenaar neemt de plaats in het bestuur van 

Auke over. Daphne Jacobs komt voor Martine in de plaats. Zij worden door Anneke 

welkom geheten en bedankt dat ze bereid zijn om in de OuderAdviesCommissie 

mee te doen. 

 

5. Mededelingen medezeggenschapsraad  

Hetty Schingenga meldt dat er geen nieuws is uit de MR. Wel heeft ze enige 



mededelingen uit de GMR.  

- Goedkeuring fusie 

De Twine wordt als school ondergebracht binnen de Stichting. Het is niet zo zeer een 

fusie, maar meer een bestuursoverdracht. Er wordt een strategisch perspectief 

ontwikkeld. Hiermee wordt duidelijk wat we als Stichting naar buiten willen uitdragen. 

- Coördinatoren hoogbegaafdheid 

Bovenschools zijn 2 coördinatoren hoogbegaafdheid aangesteld. Daarnaast 

hebben alle IB-ers een cursus hoogbegaafdheid gevolgd en zijn alle leerkrachten 2x 

naar een bijeenkomst geweest over dit onderwerp. Doel is om kinderen met 

hoogbegaafdheid op tijd te signaleren. 

 

6. Financieel verslag 

Auke Nutma deelt het financieel verslag uit. Gevraagd wordt waar de kosten voor 

het voetbal- en kaatstoernooi en de sportdag voor zijn. Deze kosten moeten per 

team betaald worden. Bij de sportdag worden de onkosten gedeeld door het 

aantal scholen. Verder zijn er geen vragen over het financieel verslag. 

 

7.  Rondvraag 

Lies Dijkstra bedankt Auke Nutma voor zijn inzet tijdens de bijzonder lange periode 

die hij in de schoolcommissie heeft gezeten. Ze merkt op dat hiermee, na meerdere 

generaties, de familie Nutma afscheid neemt van de school.   

Ook Martine Hiemstra wordt door Lies Dijkstra bedankt voor haar inzet. Het is jammer 

dat ze niet in Niawier kan blijven.  

Durk Weidenaar (Daphne Jacobs is niet aanwezig) wordt van harte welkom geheten 

door Lies Dijkstra. Ze vindt het bijzonder hoe goed het hier op school altijd gaat om 

ouders te vinden voor een functie. Ze hoopt dat Durk Weidenaar een goede tijd 

krijgt bij de OAC.  

Tot slot bedankt Lies Dijkstra alle OAC- en MR-leden, de leerkrachten en alle ouders 

voor hun inzet voor school. 

 

Na de pauze is er tijd voor ontspanning met een leuke quiz, met tussendoor een 

spelletje Hints, georganiseerd door juf Sippie Hiemstra, Anneke Allema en Regina 

Sijtsma.  

 

8. Sluiting 

Lies Dijkstra sluit de vergadering en bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid. 

 

 

 

 

 

 
 


