CONCEPT d.d. 23-9-2019

Concept Notulen Algemene Ledenvergadering Vereniging Ouderraad
17 september 2019 op de Klaverwoid
Aanwezig:
Afwezig met afbericht:

Saskia, Sandra, Felicia, Petra, Leontien, Pauline, Kim, Manette
Aygun

1. Opening om 19.05 uur & vaststelling van de agenda
Na de opening worden 2 nieuwe punten toegevoegd aan de agenda: punt 7a) Verzoek van
de Biebclub om geld; en punt 7b) Stukje ter publicatie “Wie is de OR”. Verder was het item
‘Blauwe Container’ niet opgenomen.
2. Notulen OR vergadering 7 mei 2019
 De eerder rondgestuurde notulen van de OR vergadering op 25 juni 2019 worden zonder
opmerkingen goedgekeurd en vastgesteld.
 De To Do’s uit de notulen van 25 juni 2019 worden doorgesproken:
- Saskia meldt dat het schoolteam de schoolreisjes wil in de laatste periode van het
schooljaar. Akkoord.
- Saskia meldt dat het schoolteam 1 keer per jaar, aan het einde, een schoolkrant wil. Akkoord.
- Petra heeft aan de Oud Papier (OP) commissie doorgegeven wat er afgelopen schooljaar
met het opgehaalde OP bedrag is gebeurd.
- Leontien meldt dat in de laatste nieuwsbrief van het vorige schooljaar is opgenomen wat er
met de OP opbrengsten is gebeurd.
- Besproken wordt dat het opgehaalde kleding bedrag genoemd zal worden in de
aankondiging van de volgende kledingactie. (TO DO)
- Leontien meldt dat de schooldirectrice heeft opgemerkt dat de MR niet de brief over de
jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage vooraf hoeft goed te keuren. De reden zou zijn dat de OR
een vereniging is die dat zelfstandig mag bepalen. Petra meldt dat de MR ook heeft
aangegeven dat de MR niet vooraf hoeft goed te keuren.
- Het jaarverslag is gemaakt door Pauline. Het wordt rondgedeeld. Enkele vragen worden
beantwoord en de aanwezigen zijn akkoord.
- De school informatieavond is geweest op 10 september jl. De opkomst was helaas laag.
Saskia meldt dat in het schoolteam zal besproken worden hoe dit de volgende keer beter
kan. De informatieavond wordt behouden maar misschien op een ander tijdstip of met meer
vooraankondigingen (posters in school). Ideeën zijn welkom. (TO DO: allen) Gehoord is dat
ouders het niet wisten omdat ze geen papieren informatiebrief hebben gehad. Wellicht dat
het ook te maken heeft met de overgang van de nieuwsbrief in e-mail naar alleen in parro.
OR wil graag eigen spreektijd in de klas omdat het op 10 september samenviel met een
presentatie over ‘Rots en Water’. Geopperd wordt om het OR praatje te houden in de pauze
van de Bingoavond. Dan is de opkomst een stuk hoger.
- De informatie avond heeft geleidt tot een nieuw lid van de kascommissie!
- Manette heeft de statuten gecheckt en een van de resultaten is dat we nu een
gecombineerde ALV/’gewone” bestuursvergadering hebben. Er zijn nu geen andere ouders.
Hoe kunnen we onze PR verbeteren? We gaan meer aan publicatie doen in parro bijv. met
foto’s van OR actie momenten. Foto’s van de Luizencontrole, van AC acties, van de OR
vergadering. (Naschrift 19 sept. 2019: de foto van de ALV met een tekst is in de parro van 199-2019 gekomen). (TO DO: allen, foto’s maken)
- De schooldirectrice heeft verteld dat Allure niet tegen sponsoring is van OR/AC acties. Dat
gaan we verder uitwerken (TO DO: allen).
3. Bestuurszaken
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- Besproken wordt dat het wenselijk is dat de voorzitter van de AC het vierde lid wordt van
het dagelijks bestuur (DB) van de OR. Dit omdat de voorzitter van de AC altijd aanwezig is bij
de DB OR vergaderingen, de rol en inbreng van de AC zo groot is en ook gelet op behoudt
van de continuïteit. Aan Pauline wordt gevraagd of zij dat wil zijn. Het is meer een
bevestiging van e.e.a. en een formaliteit. Pauline gaat er over nadenken. (TO DO Pauline:
terugkoppeling geven, daarna Kvk aanpassen door Petra)
- De bestuursleden Leontien Bosma-Goesinnen en Petra Ruijter-Moes worden door de
vergadering herbenoemd. Manette Labruyère wordt door de vergadering benoemd.
- Manette zal het rooster van aan en aftreden maken. (TO DO Manette)
4. Financiën
Het financiële verslag 2018/2019 en de begroting 2019/2020 worden uitgedeeld en
besproken. Voor wat betreft het bedrag aan excursies in het financiële verslag 2018/2019,
verwacht wordt dat de schooldirectrice nog bonnetjes indient. Verder is er nu ong. €1000 in
kas, wat kunnen we daar mee doen? Daarop wordt genoemd meer en/of wekelijkse
muziekles voor alle groepen, zie bijv. het programma van het Concertgebouw voor leraren
met aan het einde een excursie naar het Concertgebouw, genoemd wordt de wensenlijst
voor de gymzaal. Saskia meldt dat Kim binnenkort samen met de gemeente en de nieuwe
voorzitter van het bestuur van het Dorpshuis gaat praten. De geluiden nu zijn positief. Ook
wordt genoemd betere/duurzamere spelspullen voor het schoolplein. De schooldirectrice zal
geattendeerd worden op de kas van €1000. Als er ideeën komen moet de OR eerst
instemmen. (TO DO bespreken volgende vergadering) Ook nu wordt besproken het
ingekomen verzoek van de Biebclub (zie agendapunt 7a) voor ong. €80 voor 5 grote 60x80
wissellijsten voor de biebposters. Hierop wordt aangegeven dat eerst de
schooldirectrice/Allure om fondsen moet gevraagd worden (TO DO: Biebclub) en als dat tot
niets leidt de OR er nog een keer naar gaat kijken. (Naschrift: Felicia heeft goedkopere lijsten
gevonden). Het financiële verslag 2018/2019 en de begroting 2019/2020 worden
goedgekeurd en vastgesteld.
5. Schoolreis 2020
- Besproken wordt de input van het schoolteam op de afgelopen schoolreisjes. Zie e-mail
Saskia aan de OR d.d. 10 juni 2019. N.a.v. de input zal beter gekeken worden wat er aan
eten/drinken in de pakketten zit. Er zal geen Fristi voor de oudere groepen getrakteerd
worden (lusten ze niet).De school directrice heeft opgemerkt dat de Cito en de avond
4daagse afgelopen schooljaar samenvielen. Dat moet de volgende keer beter. Uitgevraagd
gaat worden waar het schoolteam heen wil gaan in het schooljaar 2019/2020. Keuze voor
groep 1/2 is bijv. de Goudvis of Sprookjeswonderland. Groep 3/4: Park Blankendael of
Linnaeushof. Groep 5/6/7: Drievliet of goedkoper alternatief op verzoek ‘Robinson’. (TO DO:
Saskia) (Naschrift 19-09-2019: Het schoolteam heeft al doorgegeven dat Groep 1/2 naar de
Goudvis wil, op de andere groepen wachten we nog) (TO DO: Schoolreis Commissie boeken
Goudvis).
6. Mededelingen & ingekomen stukken:
 Terugkoppeling van de directie en Team (Saskia Commandeur)
- De schooldirectrice heeft gevraagd of de OR uit haar middelen een abonnement wil
betalen voor het Zuiderzeemuseum. Akkoord. Er is eerder een abonnement geweest. De
schooldirectrice kan dit doen uit het excursies budget of uit het budget voor culturele
vorming.
 Activiteitencommissie (Pauline Voswijk)
- De AC vergadert op 18 september 2019 (morgen). Daar zal o.a. de eerste activiteiten van
het schooljaar (de Sinterklaas- en Kerstviering) aan bod komen. Gevraagd wordt of de
nieuwe aanmelders voor de AC, moeder van N.K., moeder van N. S. en moeder van J. en T.,
uitgenodigd zijn voor de vergadering van morgen. Dat gaat nog gebeuren. Saskia zal de
uitnodigingen morgenochtend uitprinten en aan de dames meegeven. Besproken wordt
dat in het stukje van de AC over wie zij zijn, wat in de nieuwsbrief/parro komt, ook komt te
staan dat ouders zich ook per activiteit kunnen aanmelden. Dit zodat er een pool van
ouders komt die ad hoc kunnen helpen. De AC meldt nog dat om de continuïteit te
bewaken alle draaiboeken, berichten en e-mails mogelijk in het Treilo systeem kunnen. De
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schooldirectrice had ook aangegeven dat alles in Googledrive gekoppeld aan de OR e-mail
kan. Leontien gaat binnenkort met Suzanne (IT) praten over de mogelijkheden.
 Luizencommissie (Kim Duin-Oosterman)
Kim meldt dat op de eerste dag na de grote vakantie er maar 3 personen waren en dat dat
te weinig is. Er zouden er min. 6 moeten zijn voor de controle van alle kinderen. Nu waren
ze een uur bezig. In de eerstvolgende parro melding van de OR en een week voor de
herfstvakantie zal een oproep geplaatst worden. (naschrift: is gebeurd op 19 september
2019). ((TO DO: Kim met Saskia/schooldirectrice, oproep doen rond ma 14 oktober)
 Oud Papier Commissie (Leontien Bosma-Goesinnen)
Leontien meldt dat ze voor komende maand geen lopers heeft. Afmelders om
verschillende redenen (zoals verhuizingen). Er komt een oproep voor vrijwilligers in de
komende Dorpskrant. Input wordt gevraagd en gegeven op het stuk tekst.
 Schoolkrant-, schoolfotograaf-, schoolreisjes Commissie (Sandra Wit-Mol)
Alles is onder controle. Gevraagd wordt waarom de fotograaf niet op de grond ook de
achtergrond had laten doorlopen. We wachten de resultaten af.
 Kleding
Er zal dit jaar geen kledingbeurs zijn, te weinig opbrengen (€200) na teveel werk. Wel zal
de school weer de actie Bag2School organiseren.
 Blauwe Container
N.a.v. de laatste vergadering had Felicia al wat sponsormogelijkheden/suggesties door
geapped, ProeVkantoor (Fruit en groentebekers) en Rinkel en Smit (geldsponsoring i.p.v.
kerstpakketten). Gedacht word over wat te laten sponsoren. Bijvoorbeeld de pepernoten
of broodjes of de cadeautjes voor Sinterklaas/Bingo, gymspullen. De vraag is wie de
sponsoring wil gaan doen. In een van de volgende nieuwsbrieven in parro zal daartoe een
oproep worden gedaan.
7. Rondvraag
- 7a: Verzoek van de Biebclub
Zie hierboven onder agendapunt 4.
- 7b: Stukje ter publicatie “Wie is de OR”
Het stukje tekst wordt uitgedeeld. Geopperd wordt dat het korter en minder organisatorisch
kan. Manette zal morgen input aanleveren. (naschrift: is gebeurd op 18-09-2019)
- Gevraagd wordt waarom het formulier bij de brief over de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage
zat. Het antwoord is voor de administratie van de penningmeester en om de namen en
andere gegevens voor de lijst van lopers voor het oud papier te krijgen. Gekeken gaat worden
of dat wel duidelijk genoeg in de huidige brief staat. (TO DO: Leontien/Manette)
8. Sluiting om 21:10, volgende vergadering is op 12 november 2019

3

