Notulen ALV Oudervereniging 3 juni 2019
Aanwezig: 7 ouders, waarvan Tjalda (voorzitter), Roelof (penningmeester) en Marielle (bestuurslid OV) en Bart
(notulist)
Welkom en opening door de Oudervereniging
Tjalda heet alle ouders welkom en stelt de agenda vast.
Vaststellen notulen
Notulen ALV 26 november 2018 zijn vastgesteld.
Aftreden/benoemen nieuwe bestuursleden OV
Mariëlle zal volgende ALV aftreden als bestuurslid.
Roelof geeft aan zijn functie als penningmeester neer te willen leggen.
De vergadering neemt kennis van het verzoek om nieuwe bestuursleden te werven (een penningmeester en
algemeen bestuurslid).
Overblijf
De overblijf met vaste overblijfouders bevalt goed! Het streven is dit op deze wijze te blijven doen. Dit valt of staat
echter wel met het deelnemen van voldoende vaste overblijfouders. Voor volgend jaar wordt gezocht naar
overblijfouders op:
- donderdag om de week bij de onderbouw
- dinsdag om de week bij de onderbouw voor de periode van januari tot half maart
- vrijdag (om de week) bij de middenbouw/bovenbouw
Daarnaast is het fijn als nog extra ouders zich willen aanmelden voor de reservelijst. Je kunt hierbij een bepaalde
dag/dagen aangeven.
Begroting schooljaar 2019-2020
Naar aanleiding van vragen van ouders op de vorige ALV betreffende hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage heeft
het bestuur een heldere specificatie gemaakt van de opbouw hiervan. De grote posten zijn de bijdragen voor
overblijf en schoolreis-schoolkamp-excursies. Deze worden bij veel scholen los van de vrijwillige ouderbijdrage
gevraagd.
Met het huidige leerlingenaantal is het niet mogelijk de vrijwillige ouderbijdrage verder te verlagen. Er is sprake van
een aantal vaste lasten die uitgesmeerd over een groter aantal leerlingen minder zouden wegen. Het doel en
verwachting is dat het leerlingenaantal de komende jaren weer zal toenemen tot 150 leerlingen. Per jaar zal
gekeken worden wat de stand van zaken is en welke mogelijkheden er zijn t.a.v. de hoogte van de ouderbijdrage.
De reserveringen voor de tuin en school is op nul gesteld (het budget voor het schoolplein is op).
De jaarrekening is goedgekeurd en unaniem aangenomen.
Activiteiten
We hebben een fantastisch mooi plein, waar voor dank aan alle ouders die hebben meegeholpen bij de realisatie
hiervan! Daarnaast is sinds de herfstvakantie ook de voetbalkooi in gebruik. Hier wil school feestelijk aandacht aan
besteden. Op woensdag 19 juni zal in de ochtend het schoolplein geopend worden met ouders en kinderen. In de
middag is een officiële opening van de voetbalkooi gepland, waar ook buurtbewoners voor uitgenodigd worden.
Meer informatie volgt nog via de mail.
Op vrijdag 12 juli staat het jaarlijkse slotfeest voor kinderen, ouders en medewerkers van De Vleugel en Montessori
Kinderopvang gepland.
Rondvraag
Geen vragen/opmerkingen.
Afronding ALV
Tjalda sluit de vergadering.

