
Wat kwam er zo ter sprake op de maandelijkse bestuursvergaderingen in die tijd? 
 

Hieronder volgen enkele punten uit de bestuursvergaderingen om een beetje een indruk te 

krijgen. Als voorbeeld wordt genomen de periode november 1980 t/m november 1981 (omdat 

deze notulen voorradig waren).   

 

17 november  1980 

Mevr. De Vries (hoofdleidster) vertelt dat de kleuterschool “Pippeloentje” op dit moment 46 

leerlingen heeft, maar  dat de prognose slecht is.  De heer de Klerk (schoolhoofd )noemt het 

aantal leerlingen van de basisschool “De Regenboog”: 98. 

Er zijn nog steeds vacatures binnen het bestuur. Is het niet beter  ten behoeve van het contact 

een lid van de oudercommissie tot bestuurslid te benoemen? 

Er zijn problemen rond het functioneren van een leerkracht. Dit punt kom  herhaaldelijk op de 

agenda terug en vraagt steeds erg veel aandacht. NB: In verband met de  privacy van de 

betrokkene wordt in het vervolg slechts summier hiervan vermelding gemaakt. 

Kan de moederhulp op school verbeterd worden? Er moet meer structuur komen. Dit is toch 

meer dan een “extraatje”!”. 

Er zijn opnieuw klachten over het schoonhouden van de school. Er zal contact worden 

opgenomen met de verhuurder, de Gemeente Ouder-Amstel. Ook het bouwkundig onderhoud 

is slecht. Op 19 december is daarover een gesprek met de wethouder de hr. Klopper. De 

Inspectie weet van onze klachten. 

15 december 1980:  

Er komt een extra jaarvergadering op 15 januari 1981: het bestuur zal dan - na benoeming van 

twee nieuwe leden bestaan uit de volgende zes personen: 

Voorzitter:              hr. E.K. den Breejen 

Secretaris:               hr. P. H. van der Scheer (nw) 

Penningmeester:  hr. L. Boode 

Alg. adjuncten:      mevr. N. Pieneman, hr. C. Godeschalk en mevr. C. J. V. Boot (nw: 

vertegenwoordigt de oudercommissie) 

Op de Nieuwjaarsreceptie op 9 januari zal afscheid worden genomen van de scheidende 

bestuursleden:  (hr. J. Visser, voorzitter, hr. G. J. Swart, mevr. I .Pira en mevr. M .den 

Breejen). Zij krijgen een pen en een ingelijste kindertekening. 

19 januari 1981: 

Op Tweede Kerstdag is opnieuw ingebroken. Kostbare apparatuur is verdwenen. De bewoners 

van de omringende flatgebouwen zal per brief worden gevraagd attent te zijn. Dit gebeurt ook 

via de “Amstelgids” en “De Duivendrechter”. 

De belangstelling voor de extra jaarvergadering was gering. Na de pauze werd voorlichting 

gegeven over het eventuele zgn. fluorspoelen op school. Uit een enquête blijkt dat 40% van de 

ouders van de school hier voorstander van is. Bij voldoende deelname zal uit de ouders een 

spoelteam worden gerekruteerd. Het gaat om een proef van een jaar. 

Er komt een Documentatiecentrum voor de leerlingen op school. Het door de Gemeente 

toegezegde bedrag ad fl. 2800,- is onvoldoende. Het bestuur zal in het ontbrekende  bedrag 

voorzien: fl.  600,-. 

De toegezegde reparaties  op school zijn niet uitgevoerd. Opnieuw klachten over het 

schoonmaken. “Deze gang van zaken draagt op zijn minst niet bij tot een herstel van het toch 

al enigszins verstoorde contact, gezien eerdere ervaringen, tussen Gemeente en 

bestuur/leerkrachten”. 

16 februari 1981: 

Om kinderen liefde voor de natuur bij te brengen zijn schooltuintjes heel belangrijk.  

Aansluiting bij de Amsterdamse schooltuintjes aan de Weesperzijde blijkt niet mogelijk. Er 



moet dus zelf een plek gezocht binnen Duivendrecht. We zullen contact met de andere twee 

basisscholen opnemen over de eventuele mogelijkheden. Er zijn in het verleden helaas geen 

goede ervaringen geweest ten aanzien van overleg in het algemeen. Toch maar proberen. 

Het schoolzwemmen in Ouderkerk is geen succes. Het is een buitenbad, het is ver en door de 

weersomstandigheden vaak niet stimulerend. Zijn er nog  kansen in het overdekte zwembad in 

Diemen? Zal onderzocht worden. 

Er moet waarschijnlijk een aparte vergadering komen om te spreken over het algemene 

gedeelte van het verplichte schoolwerkplan. Een kleinecommissie heeft daar al aan gewerkt. 

6 april 1981 

Het fluorspoelen begint op 7 april op de lagere school. Na Pasen ook op de kleuterschool. 

Er blijken mogelijkheden voor het schoolzwemmen in Diemen. De gemeente stelt fl. 7000,- 

voor vervoer beschikbaar, mits alle drie de scholen meedoen. 

Opnieuw zulle kinderen in het bejaardenverzorgingshuis ’t Reijgersbosch zingen, eten en een 

werkstukje  aanbieden. 

Is er meer samenwerking mogelijk tussen school en kerk in Duivendrecht? Veel ouders zijn 

totaal niet kerkelijk meelevend. Kunnen deze meer betrokken worden bij het geloof 

bijvoorbeeld ten tijde van de feestdagen? Ligt hier een taak voor de school? In het bestuur 

wordt daar verschillend over gedacht. 

Er zullen gesprekken plaatsvinden door een vertegenwoordiger van de landelijke 

Besturenraad  P.C.O.(waarbij de school is aangesloten) en een vertegenwoordiger van de 

vakbond betreffende het eventuele ontslag van de betreffende leerkracht. Er zal resp. 

gesproken worden met bestuur, oudercommissie, leerkrachten en betrokkene. 

18 mei 1981 

Gesprekken over  het schoolwerkplan en het leerplan. Er is door het vertrek van Rolien de 

Vries bij de kleuterschool  een vacature voor hoofdleidster ontstaan. Er wordt een 

sollicitatiecommissie  Ingesteld. Deze zal ook letten op de “positief christelijke en 

praktiserende instelling van de nieuw aan te trekken hoofdleidster”. 

15 juni 1981 

Een eerste gesprek met de heren Sterk (voorzitter) en de Beer (secretaris) van het R.K.-

schoolbestuur is erg plezierig verlopen. Er zal een gezamenlijke brief uitgaan , ook naar de 

openbare school, voor een  bespreking op 24 augustus over o.a. de verkeersveiligheid rond de 

scholen, de beveiliging,schooltuintjes etc. 

29 juni 1981 

Welke leerkracht krijgt welke klas? Dat blijkt in verband met ziekte voor het komende jaar  

een moeilijke vraag. Wat betreft de nieuwe hoofdleidster: de door de sollicitatiecommissie 

voorgedragen kandidaat trekt zich in verband met de onmogelijkheid een passende woning te 

vinden. De Gemeente kan niet helpen. Daar gaan we werk van maken. 

Het programma voor de afscheidsavonden van de leerlingen wordt besproken. 

21 september 1981 

De heer Boode, onze trouwe penningmeester, heeft de wens te kennen gegeven zijn ambt neer 

te leggen. Het zal lastig worden een opvolger te vinden. Hij is bereid nog tot 1 januari a.s. aan 

te blijven. Kunnen administratieve taken worden uitbesteed? Hier zal informatie over worden 

ingewonnen. 

Als gevolg van het bezoek van de inspecteur  zullen verbeteringen op het schoolplein worden 

aangebracht. Er zal uitgebreid overleg met de gemeente plaatsvinden. De kleuterschool zit in 

te kleine lokalen (het zijn zgn. LS - lokalen en die zijn kleiner) en een speelhal ten behoeve 

van de kleuters ontbreekt. Deze inspecteur is preciezer dan zijn voorganger. Dat is een goede 

zaak. 

De heer Marseille van het NBG ( Nederlands Bijbelgenootschap) komt een inleiding houden 

op de jaarvergadering van 28 oktober a.s.  



De jaarstukken zullen ter inzage zijn en op deze avond – zoals gebruikelijk - worden 

besproken. 

Er wordt uitgebreid aandacht gegeven aan de procedure op school rond het vaststellen van de 

inhoud van het schoolwerkplan. Het is de bedoeling zoveel mogelijk ouders erbij te 

betrekken. Informatiemateriaal zal worden opgevraagd bij de Stichting 

Schoolwerkplanontwikkeling. 

12 oktober 1981 

Rolien blijft voorlopig toch aan als hoofdleidster. Haar sollicitatie in  Purmerend gaat niet 

door. De ouders zullen met een brief op de hoogte worden gesteld.  

De heer J. Floor zal de financiële administratie gaan voeren m.u.v. de salarisadministratie.  

Deze wordt uitbesteed aan de St. Oecumenische Scholen in Amsterdam.  

Kosten ca. fl. 850,- p.j.   

16 november 1981 

De inspecteur heeft het schoolwerkplan geretourneerd. “De stimulerende werking – hoe dan 

ook – die van koffie met gebak uit ging – blijkt niet gering. Alle deelnemers en deelneemsters 

zijn enthousiast aan het werk gegaan; zo klinkt het van diverse kanten!” 

 

 

 

 

 


