NOTULEN ALV Oudervereniging 4-4-2017
Vaststellen de notulen van de vorige vergadering
unaniem aanvaard
BEGROTING 2016-2017
Bijzonderheden:
- vergoeding van vaste overblijf is naar beneden gegaan
- overblijfmaterialen zijn wat omhoog gegaan (wensen ingewilligd)
- TSO coördinatoren zijn nu voor rekening van de OV
Bestedingsdoelen:
- OB gaat relatief goedkoop op schoolreis...
...aangemoedigd om misschien ook wat luxere opties te overwegen voorstel unaniem
aangenomen
Decembervergoeding gaat jaarlijks lang niet helemaal op:
voorstel om deze gelijk te houden tbv verduurzaming van de sinterklaaskadootjes
voorstel unaniem aangenomen
Reclame- en PR uitgaven opmaken of concreet gaan inzetten, te denken aan
- gadgets om uit te delen (bij evenementen)
- braderie
- Drakenbootraces / braderie
- Kunstmarkt Herenstraat (Karen)
voorstel unaniem aangenomen
De begroting 2016-2017 is unaniem aangenomen

RESERVES
- aangehouden voor de belastingdienst is 16500 Euro
- 3000 Euro minder uitgegeven aan Overblijf door de verlaging
- een totale reservering van 5000 Euro is dus aangehouden
- schoolgeld (OV bijdrage) blijft het komend jaar hetzelfde
voorstel unaniem aangenomen
OVERBLIJF
- nieuwe materialen
- speelgoedkisten werken goed
- extra activiteiten per klas zeer positief ontvangen zoals Yoga (Masha) en Weerwolven
(Bart)
- nieuwe vaste OV ouders gewenst
- oranje hesjes verbeteren de zichtbaar
- vermindering aantal overblijfkeren lukt nog net

BESTEDING RESERVES
- ICT (Sanne, Liliane)
Doreen wil graag smartboards (aanraakgevoelige schermen)
65" touchscreen board met een mechanische zwenkarm
Gegeven is dat het onderhoud erg kostbaar is, iets wat de OV niet kan dragen
Volgens Doreen kunnen tablets samenwerken met een smartboard.
Doreen wil graag een goed plan om met een compleet ICT plan te komen
- Bieb ()
Bieb wil graag gedigitaliseerd uitlenen met luisterboeken voor dyslecten
- Verbeteren schoolplein ()
Er zijn plannen voor gemaakt.
vraag: helpt dat meer kinderen op school krijgen?
Voorbeeld van Gertie om met het verbeteren meer in de publiciteit te treden om meer
sponsors te werven. Sanne vindt het schoolplein het visitekaartje van een school en ziet in
natuurtuinen mooie voorbeeld
Karen stelt voor om een concreet plan uit te werken voor de drie doelen
We moeten nu kiezen voor een besteding van de reserves
- voor de ICT (aanhaken bij het beleidsplan van Doreen)
- voor de Bieb (werkplan voor digitale ondersteuning)
- voor het schoolplein (werkplan met verbeterpunten)
Meedenkers gevraagd die plaats willen nemen in een oudercommissie om concrete
werkplannen te maken.
KLUSJESMAN
We hebben een nieuwe klusjesman nodig als vervanging van Rick.
Wellicht een idee voor een online klussenlijst
TUIN EN OVERIGE ACTIVITEITEN (Gertie)
- kleinere tuinteams waarbij aangevoerd door een ouder...
...een eigen vast groepje lln aanvoeren...
...op eigen verantwoordelijkheid beheert die een stukje of object in tuin
- herfst en oogstmarkt
...hulp gezocht om dat invulling te geven (denk aan jam maken van geoogst fruit of soep
van groenten)
OVERIGE ACTIVITEITEN
- dode hoek bus was een groot succes
VRAGEN
geen

