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1.Opening
● Welkom aan iedereen die er is.
● Nicole Garnier; dank voor het regelen van de locatie.
● Speciaal welkom aan Annelies Dirker als erelid.
2.Mededelingen
● Afzeggingen van Conny Broere, Katja Jiskoot, Carla Friedel, Joop van der
Sman, Wilfra Marseille, Yoram Snatersen, Lara Barzilay, Marieke Jonker,
Dick Dortmundt, Hans Dijkhoff en Stefan Holthaus.
● Harry van der Meer wil graag punt inbrengen over de CAO’s binnen het
PO. Hier zullen we het later over hebben, punt 7a.
● Stella Salden zal worden benoemd als landelijk nieuwe voorzitter tijdens
de komende voorjaarsvergadering.
3.Notulen 2018
● Geen opmerkingen, met dank aan Mieke Brakenhoff, voor het maken van
de notulen 2018.
4a.Samenstelling afdelingsbestuur
● Martijn Bras gaat vanaf nu samenwerken met Dick en na Papendal 2019
neemt hij de taken van Dick Dortmundt over als penningmeester.
● Lara Barzilay gaat zich oriënteren in het bestuur. Ze wil wel de taken van
het secretariaat van Mieke overnemen.

4b. Mededelingen m.b.t. de CAO
● De KVLO en Fvov zijn druk geweest met de landelijke staking op 15
maart 2019. Er wordt nog steeds gekeken of er meer uren LO wettelijk
kunnen worden vastgelegd.
● Meedenken over de koers van de KVLO kan. Informatie hierover komt er
aan, hou de nieuwsbrief van de landelijke KVLO in de gaten.
5a. Financiën (ad 1)

● Kosten van studiedagen en activiteiten zijn wat hoger. Op Papendal zijn
er wat onderdelen iets duurder geweest. De vorige kascommissie had
overigens opdracht gegeven om geld uit te geven, in dat opzicht is dit
prima.
● De aanschaf van Archery Attack om te laten rouleren onder scholen heeft
ook het nodige gekost en kost nog steeds geld aan nieuwe pijlen. Deze
kosten worden niet alleen gedekt door de verhuurprijs van Archery Attack.
● Er staat een tekort van ongeveer 1300 euro: er heeft al iemand in 2018
Papendal betaald. Er waren nog wat restanten van 2017 die in 2018 zijn
betaald. Niks geks maar posten die bij het verkeerde jaar moesten
worden geboekt vormen dit tekort.
5b.Vaststelling contributie
● De contributie blijft gehandhaafd zoals die dit jaar ook was.
5c.Verslag kascommissie
Aanbevelingen:
● Advies om wellicht nog een sportonderdeel aan te schaffen voor
bijvoorbeeld het PO. Tjoeks voor spikeball? Fun in atlethics?
Tumblingbaan? Het bestuur gaat zich hierover buigen.
● De heren van de kascommissie, Hans Dijkhoff en Geert Pel, verlenen
decharge aan de penningmeester! Dank aan Hans en Geert!
● Grote dank aan Dick Dortmundt voor zijn verrichtingen afgelopen jaar.
● Extra opmerking in aanvulling hierop: regels / huurprijzen van Archery
Attack op de site zetten. Als je het leent moet je zorgen dat de set
compleet is. Als er wat stuk gaat, dan moet je zorgen dat de pijlen worden
aangevuld (even ophalen bij de beheerder) Het bestuur moet zorgen dat
er reserve pijlen zijn bij de beheerder. Piet Hein gaat een lijst maken voor
in de tas zodat er gekeken kan worden wat er mist vlak voor het
doorgeven, je kunt dan aanvullen waar nodig. (Dank je wel Michael Brink
voor de opmerking)
● Extra vraag n.a.v. de aanbevelingen: wat is het streven voor de hoogte
van de kas? (Leon Borgsteede) In 2020 is er weer een jubileum, er moet
een reserve zijn voor Papendal, mocht dit een keer niet door kunnen
gaan, kan dat zomaar een strop zijn van 40.000 euro.
5d.Samenstelling nieuwe kascommissie
● Hans Dijkhoff gaat volgend jaar nog eenmaal door. Harry van der Meer
stapt als reserve in de commissie. Geert Pel is de nieuwe reserve.
6.Vakgroep PO
● Spelletjes die altijd werken is goed bezocht, ongeveer 30 personen.
● Vanuit het Spaarnesant-overleg heeft Annelies overleg gehad over allerlei
zaken. Daaruit kwamen veel onderwerpen zoals de vaardigheidsproeven.
Hoe gaat het kleedkamergebruik? Hoe hou je toezicht bij omkleden? Mag

een ouder, zonder verklaring van goed gedrag, helpen met zwemmen? Is
een EHBO diploma verplicht? Er was een vraag vanuit een directeur of er
nog gemengd kan worden gedoucht in groep 5. Al deze zaken leverden
veel informatie op, fijn.
7.Nascholing (Piet Hein Stapensea)
● Volleybal als nieuwjaarsbijeenkomst op het Coornhert was gezellig.
● EHBO cursus in maart viel erg tegen dit jaar. We geven ze nogmaals de
kans, er is beloofd dat Paul en Hans van Lifeguarding de cursus dit jaar
weer zelf geven. 23 maart is de nieuwe cursus, we gaan het zien.
● Papendal 2018 evaluatie was zeer goed. In 2019 zullen we dit weer
moeten overtreffen. Aan de hand van de evaluatie hebben we weer goede
ideeën voor komende editie.
● Spelletjes die altijd werken VO was weer erg leuk, er waren ongeveer 16
personen.
7a.Punt Harry van der Meer
● Vanuit de historie is er een lang traject geweest met diverse
bevoegdheden (3de, 2de en 1ste graads docenten)
● Een groot probleem op PO scholen: er worden 1ste graads bevoegde
docenten binnengehaald via een uitzendbureau met een buurt- en
sportcoach CAO (zij krijgen dus veel minder betaald dan een docent LO in
een primair onderwijs CAO) Er zijn veel LO’ers dus als je er tegen ageert,
wordt er voor jou een ander aangenomen. Via SportService komen deze
mensen binnen als combi-functionaris. Zij krijgen ook als zodanig betaald
en niet als vakleerkracht LO.
● PO scholen konden vaak geen LO docenten op de reguliere manier
aannemen (of er zijn geen collega’s of er is geen geld) Vanuit deze
achtergrond zijn de combi-functionarissen in het leven geroepen, deze
collega’s hadden ook een rol buiten het onderwijs. Je hebt een andere rol
dan de vakdocent LO; je bent docent LO en daarnaast buurtsportcoach.
Deze docent LO is minder betrokken bij een school, doet weinig nietlesgebonden taken maar doet er veel naast. De kwaliteit van bewegen
gaat achteruit op scholen.
● Veel stichtingen in Haarlem doen dit vanuit een financiële overweging. Er
wordt gekozen voor kwantiteit, veel bewegen. Dit gaat wel ten koste van
de kwaliteit. Je zou de stichtingen moet overtuigen dat ze moeten kiezen
voor kwaliteit boven kwantiteit.
● Michael Brink is als combi-functionaris begonnen, die heeft het juist
ervaren als een kans. Hij heeft van alles gezien en geproefd en
uiteindelijk moet je jezelf onmisbaar maken voor een school omdat je
goed bent. De school wil je dan graag behouden en zal je een contract als
vakleerkracht LO moeten aanbieden. Een positief geluid dus.

● Harry wil deze gedachten op papier zetten zodat wij dit mee kunnen
nemen richting HB tijdens de voorjaarsvergadering. Hierover zou breder
de discussie gevoerd moeten worden.
8.Rondvraag
● Leon Borgsteede: Op het Sancta leeft inmiddels ook de discussie of er
nog een cijfer moet worden gegeven: G (7,5 of hoger), V (6,0 of hoger), W
(5,5 – 6.0) of O (5,5 of lager) Meerdere theorievakken onder de 6 en/of W
voor LO is bespreekzone) en O voor LO is sowieso geen overgang. Leuke
discussie die op meerdere scholen speelt.
● Harry van der Meer: Curriculum.nu: in mei t/m augustus kunnen we
meepraten over het curriculum, daarna gaat het naar minister Slob en
gaat er een klap op. Interessant om daar op terug te komen op Papendal
(iemand (Marco van Berkel?) van KVLO uitnodigen op de markt
hiervoor?) Leerlijnen (PO) verdwijnen. Domeinen heten in het VO geen
domeinen meer, maar grote opdrachten. Er zijn ongeveer 9 tot 10 grote
opdrachten, dit is vooral gericht op leefstijl en gezondheid. Om hier aan te
voldoen moet je ook samenwerken met andere vakken.
● Michael Brink: PABO en ALO kan je gecombineerd volgen in Limburg
sinds kort.
● Nicole Garnier: waarom wilden we de ALV in Amstelveen? Vanwege de
beweegbox en we hebben aardig wat leden in de buurt van Amstelveen,
lekker dichtbij voor hen.
9.Sluiting
● Dank voor jullie aanwezigheid.

