Aantekeningen ALV dd 2017-12-14 (donderdag)
Aanwezig: 21 ouders, inclusief OV-bestuursleden Marielle Meeuwsen
(voorzitter), Roelof Oostlander (penningmeester), Sanne Dongen,
Dieuwke Voorhoeve, Tjalda van den Esschert
Welkom en opening
Marielle Meeuwsen opent de vergadering.
Wisseling secretaris
Dieuwke Voorhoeve treedt af als secretaris van de Oudervereniging en Tjalda van den
Esschert wordt benoemd als nieuwe secretaris.
Notulen van afgelopen vergadering
De notulen van de ALV-OV van 4-4-2017 worden unaniem goedgekeurd.
Toelichting bij de Jaarrekening en Eind Balans OV De Vleugel
- de kascontrolecommissie geeft aan dat de Jaarrekening is goedkeurd.
- ouders keuren eveneens de Jaarrekening goed
Besteding reserves: ICT en schoolplein:
ICT
Luite vertelt over de ICT migratie die hij met Bart heeft ingezet
- kosten omlaag gebracht
- met de besparingen nieuwe infrastructuur gefinancierd
- nieuwe beheer-partner
- internet is aanzienlijk versneld
- nieuwe toachscreen smartboards en chromebooks in de groepen
De veranderingen zijn positief ontvangen door de leerlingen en leerkrachten.
Bedankt Luite en Bart voor het vele werk wat jullie geleverd hebben!
Schoolplein en Trapveldje:
In eerdere ALV kwam de wens naar voren het schoolplein aan te pakken. De OV heeft
contact met een aannemer die natuurspeelplekken ontwerpt en aanlegt. Dit is even on hold
gezet in afwachting van het door de leerlingenraad bij de gemeente aangevraagde
trapveld.
Daarnaast is Doreen nog in gesprek met de gemeente over een extra groenstrook voor de
school langs het gebouw (veldkant). Dit moet worden afgewacht voordat definitieve plannen
gemaakt kunnen worden over de inrichting van het schoolplein.
In ieder geval is de wens geuit het zij-gangpad bij het plein te betrekken; de fietsenstalling zal
dan verplaatst moeten worden, indien mogelijk naast het bovenbouwplein.

Het idee van een natuurspeeltuin wordt positief ontvangen. Er zijn een hoop ideetjes met
betrekking tot een natuurspeeltuin. Het idee is om wat voobeelden van natuurspeelplekken in
een nieuwbrief te zetten. Verder wordt als voorbeeld gegeven speeltuin Rotsoord in Utrecht.
De vraag wordt gesteld of er een deadline gesteld is tav de plannen voor het
trapveld/groenstrook. Dit met het oog op de huidige staat van de pleinen (veel water op de
pleinen). Aangegeven wordt dat we afhankelijk zijn van de gemeente. Tav het water op de
pleinen geeft Bart aan dat dit goed te verhelpen is, maar dat hij daar nog niet aan
toegekomen is wegens andere klussen.
Rondvraag
Dieuwke doet de oproep voor hulpouders voor het verkeersexamen vrijdag 13 april 2018
tussen 08:30 en 11:00 voor de leerlingen van groep 7 en 8.
Doreen biedt een stroopwafel voor onderweg aan.
Afsluiting

