Notulen ALV woensdag 13-6-2018
Aanwezig: 26 ouders (inclusief OV-bestuursleden voorzitter, penningmeester en secretaris).

Welkom en opening door de voorzitter
Agenda
-

Schoolkamp groep 5-6
Organisatie overblijf
Verlagen vrijwillige ouderbijdrage
Plannen schooltuin
Informeren activiteiten
Begroting 2018-2019
Rondvraag

Schoolkamp groep 5-6
Er hebben 43 ouders deelgenomen aan de enquête van de OV. Uit de enquête komt duidelijk naar
voren dat veel ouders (93%) positief is over voorstel het schoolkamp alleen voor groep 7-8 te
organiseren. Als weer de 6-7-8 bovenbouw groepen wordt ingevoerd, gaat groep 6 wel weer mee
op schoolkamp. Een veel gehoorde opmerking was dat men de kinderen van groep 5 nog wat jong
vinden. Daarbij het schoolkamp bij velen een soort afsluiter. Voor de middenbouw zal uiteraard ter
vervanging een leuk schoolreisje georganiseerd worden.
Vraag: wie volgt het advies alleen bovenbouw / groep 7-8 op schoolkamp?
(18 ouders voor) -> middenbouw niet meer mee op kamp (8 ouders tegen)
Het voorstel is derhalve aangenomen.
Organisatie overblijf
Uit de enquête blijkt dat 88% positief is over het voorstel met vaste overblijfouders te werken. De
huidige opzet is administratief veel werk, vooral nabellen en invallers regelen. Daarnaast brengt
vaste gezichten meer rust op het schoolplein.
We gaan bij de start van het nieuwe schooljaar uit van 2 ouders bij de onderbouw en 3 bij de
midden en bovenbouw, naast een leerkracht.
Inmiddels is de planning bijna rond, maar aanmeldingen zijn altijd welkom! Er worden met name
nog mensen gezocht die reserve willen staan voor een bepaalde dag. We willen alle ouders die 1x
in de zoveel tijd ingeroosterd willen worden hiertoe ook de gelegenheid bieden.
Vaste overblijfouders krijgen € 4,50 met een maximum van € 1500 per jaar.
Daarnaast heeft zich een nieuwe overblijfcoördinator gemeld.
Vraag: gaan werken met vaste overblijfouders of voortzetting van de huidige opzet?
Er is gekozen voor vaste ouders bij de overblijf.
Verlagen van de vrijwillige ouderbijdrage
Na zorgvuldige doorrekenen is het mogelijk om het bedrag van de vrijwillige
ouderbijdrage/vrijwillige overblijfgelden van € 199 naar € 175 te verlagen. Zodra het aantal
leerlingen weer toeneemt kan dit mogelijk nog verder omlaag.

De wenselijke situatie is dat 50% van de begroting als reserve wordt aangehouden.
De huidige reserves worden afgeroomd voor een vernieuwing van het schoolplein.
De belangen en middelen van de Oudervereniging moeten niet rechtstreeks voor schoolmiddelen
worden aangewend. De bijdrage aan onder andere ICT is eenmalig geweest.
Er wordt rekening gehouden met ouders die problemen het met de betaling van de vrijwillige
ouderbijdrage, die ze toch graag willen betalen. Soms leveren ouders diensten in plaats van de
bijdrage.
Er is enige discussie over het verlagen van de ouderbijdrage. Besloten wordt het stemmen
uit te stellen tot na de presentatie van de begroting.
Plannen schoolplein
Gertie is druk bezig met de aanvraag van de aanleg van het trapveldje op de openbare
speelruimte naast de school. Daarnaast is zij met de gemeente in gesprek over het draineren van
het veld (is toegezegd) en over het realiseren van een fietsenstalling op een strook van het veld
direct aan het bovenbouwplein, waardoor er meer ruimte komt op het verbindingsstuk tussen het
onder- en bovenbouwplein. We hopen binnenkort groen licht te krijgen van de gemeente, dit is nog
even afwachten.
Daarnaast zijn er plannen om het schoolplein te vernieuwen. Vincent heeft aangegeven dit
te willen trekken. Wie zich wil aanmelden om mee te denken is welkom!
Informeren activiteiten
We zijn op dit moment vooral op zoek naar ouders die een aantal vacatures willen opvullen:
Een secretaris en/of voorzitter van de Oudervereniging.
Algemeen lid van de Oudervereniging (taak kan variëren, maar m.n. mede-organiseren kerstborrel,
slotfeest, enz. ).
Overblijfouders; als aanvulling op het rooster of als reserve.
Kascommissielid (Joppe meldt zich aan)
Overblijfcoördinator (Eva)
Verkeerscommissie (inmiddels ingevuld; Martine en Riane)
Sportcommissie
Nieuwe MR leden (aanmelden bij Doreen)
Begroting 2018-2019
Begroting is uiteengezet met de voorgestelde € 175 als vrijwillige ouder- en overblijfbijdrage als
uitgangspunt. De begroting is anoniem goedgekeurd door de aanwezige ouders.
Vraag: Vrijwillige ouderbijdrage (incl vrijwillige overblijfgelden) verlagen van € 199 naar € 175?
1. Vrijwillige bijdrage hetzelfde houden (€ 199, geen verlaging)
2. Hetzelfde houden van de vrijwillige ouderbijdrage maar over een jaar opnieuw beoordelen
3. Verlaging van de vrijwillige ouderbijdrage naar € 175
16 stemmen voor de 3e optie:
Verlaging van de ouderbijdrage naar € 175 is hiermee aangenomen.
Het aanpakken van het schoolplein zal meer kosten dan € 11.000 maar het budget kan onder
gunstige omstandigheden mogelijk worden opgerekt tot bijna € 17.000

Aansluitend op de ALV heeft Doreen een toelichting aan de ouders gegeven over de
vragenlijst en het inspectiebezoek van 12 juni.
Vragenlijst ouders over sociale veiligheid
Response van de vragenlijst was goed (58%)
Schoolcijfer 7,3
Op de vragen over plezier, veiligheid en tevredenheid en over het contact met de medewerkers
scoren we net iets lager dan het gemiddelde. Ten opzichte van vorig jaar is dat een hele goede
verbetering.
Ouders worden gevraagd om (anoniem) op de lijsten in de gang verbeterpunten en zorgen op te
schrijven.
Over het onderwijsleerproces, tevredenheid over hoe kinderen leren, en bij het niveau, qua
uitdaging en de vakbekwaamheid van de leerkrachten ook net wat lager dan gemiddeld.
Qua informatie en communicatie is de algemene informatievoorziening net iets beter dan
gemiddeld, maar blijkt dat de waardering voor de leerling-specifieke informatievoorziening nog
onder gemiddeld te liggen.
De drie ontwikkelgesprekken zouden bijvoorbeeld qua frequentie structureel omhoog mogen van
een aantal ouders.
Ouders worden uitgedaagd om te komen vragen waar ze mee bezig zijn na school bij de leerkracht
in de klas.
Meer informatie over schoolklimaat, onderwijsleerproces en communicatie en informatie
kunnen ouders plaatsen op de lijsten in de hal (wensen, zorgen, ideeën, aanbevelingen)
Ouders doen elkaar de oproep om mond op mond reclame te maken om meer (nieuwe) ouders te
interesseren voor onze school.

