Verslag
Jaarvergadering
Oudervereniging
03-09-2020

Aanwezig:
Afwezig:

Anita, Anke, Arina (voorzitter), Claudia W, Dilek, Han, Hansie, Ingrid, Janneke
(secretaris), Loes, Marielle, Meggie, Natasha, Sanne, Tamara (directie/ MR) Thea,
Wouter (penningmeester)
Claudia H

1. Opening en vaststellen agenda
Opening door Arina en welkom bij de jaarvergadering.
Welkom aan alle nieuwe leden. Welkom Tamara via Teams.
Bij punt 6 voegen we de stand van zaken van de ouderbijdrages toe.
2. Mededingen dagelijks bestuur
Het is jammer dat vorig jaar een aantal activiteiten niet door hebben kunnen gaan en dat we ook niet
als OV het jaar kunnen eindigen.
Ook al blijft veel onzeker dit jaar, we hebben veel zin om te gaan doen wat er wel mogelijk is.
3. Verslag vergadering 19-05-2020
Verslag is goedgekeurd
Werkgroep verkeer, er is overlegd met Marian en met Wilma en Bregje. Daarin is toegezegd
duidelijkere afspraken te maken. De werkgroep blijft daarom zo als het nu is.
Vandalisme schoolplein:navraag bij Tamara: In de vakantie viel het mee qua vernielingen op het
schoolplein. De wilgen tunnels worden wel vernield.
4. Financieel Jaarverslag 2019-2020
Winst- en verliesrekening:
Aan het eind van het jaar is er weinig tot niets uitgegeven vanwege corona.
Ook de eindactiviteit kon niet doorgaan en dat levert normaal juist geld op.
Groep 8 heeft een budget voor de musical en iets leuks te doen als eindactiviteit. Dit gaat al 2 jaar niet
volledig op. Dat mag zeker wel.
Tamara neemt dit mee naar groep 8 voor komend jaar.
Commissies zijn heel netjes binnen het budget gebleven.
Ouderbijdrage zijn door 9 ouders schooljaar 2019-2020 niet betaald.
Vanuit de wet mogen we kinderen niet weigeren met activiteiten.
Ouders worden altijd uitgenodigd om samen met ons naar een oplossing te zoeken wanneer de
betaling moeilijk is.
Ouders kunnen aankloppen bij stichting leergeld als ze het niet kunnen betalen.
Er zit nu geen druk achter vanuit school, we hebben wel herinneringen gestuurd.
We gaan in gesprek met Wilma en Bregje of dat ze toch in contact kunnen gaan met ouders om ze te
contacten als er niet betaald is voor de ouderbijdrage.

Balans:
We reserveren al geld voor afscheidscadeau groep 8 wat ze van de OV krijgen.
Schoolreis reserveringen voor grote schoolreis die eens in de 3 jaar plaats vindt.
Eigen vermogen: vermogen is toegenomen. Uit de winst- en verliesrekening bleek ook dat er een
kleine winst was gemaakt.
Kascontrole commissie (Debbie moeder van Jens en Carlo vader van Daliya) is bij elkaar gekomen en
heeft het financieel jaarverslag goedgekeurd. Dank hiervoor.
5. Samenstelling OV en verkiezingen voorzitter, penningmeester en secretaris 2020-2021
Wouter neemt afscheid van de OV. Dank voor je inzet.
Nieuwe leden voor de oudervereniging zijn gekozen:

Welkom bij de OV
Han Ceelen moeder van Yesper groep 4/5b en Matz Groep 2/3b
Ingrid Swinkels Moeder van Lyna Groep 2/3a
Anke Pril moeder van Bente Groep 4/5a en Imke (middelbare school) wordt ondersteunend lid.
Voorzitter en secretaris zijn herkozen.
Anita wordt gekozen als nieuwe penningmeester,
Claudia W gaat Anita ondersteunen waar nodig.
6. Begroting 2020-2021
Efteling is een flink duurdere schoolreis, daar gaan we mee boven het budget. Is dit jaar met eigen
vermogen op te vangen. Komend jaar wordt er bekeken hoe verder om te gaan met de schoolreis qua
kosten.
We missen op dit moment nog 81 ouderbijdrages, komende week gaat er nog een mail uit naar
iedereen om te herinneren aan de ouderbijdrages.
7. Indeling commissies 2020-2021
commissies zijn verdeeld.
Onedrive bijlage even als de handleiding OV is verstuurd via Mail.
Evaluatieformulier en declaratieformulieren zijn geüpdatet en te vinden op de Onedrive.
Iedereen wordt op de AVG gewezen en gevraagd zorgvuldig om te gaan met wat gezien en gehoord
wordt. Nieuwe leden moeten geheimhoudingsformulier van school tekenen.
8. Mededelingen vanuit Team/Directie
Ze zijn aan het kijken hoe alles gaat verlopen dit schooljaar.
Nieuwe leerkrachten proberen ze zo goed mogelijk te ondersteunen.
Contact vanuit school; Wij missen het contact vanuit de leraren naar ouders toe.
We weten niet wie de nieuwe leraren zijn.
Tamara: Afspraak is dat alle juffen en leraren naar buiten komen ook naar de uitgangen bij de poort
om zich te laten zien. Ouders van de bovenbouw staan wel buiten de poort.
Tamara gaat aan het team aankaarten omdat de afspraken gemaakt zijn dat leraren zich buiten laten
zien ook aan de poort
Klasboek gaat meer gebruikt worden.
Website wordt geüpdatet met nieuwe foto’s van leraren.
9. Mededelingen vanuit de MR.
Vorig schooljaar is laatste vergadering geweest

MR heeft nagevraagd naar de nieuwe leerkrachten, zijn 2 ervaren leraren
Schoolgids en Schoolplan zijn besproken
Passend onderwijs, het team vindt het een mislukte verkapping geweest van bezuinigingen.
Bovenbouw: Zijn dit jaar begonnen met de leerlijn, er wordt gekeken naar de doelen die ze moeten
behalen.
Het wordt nu meer specifiek toegepast op het kind.
3 nieuwe MR leden,
juf Martine wordt het nieuwe personeelslid in de MR.
Wouter Pril en Leon Gerretsen zijn de nieuwe ouderleden.
10. Stand van zaken commissie schoolreis 2020-2021
Alles is geregeld.
11. Rondvraag
Natasha: dag van de leerkracht moeten we hier iets mee. Nee, dit is een landelijke dag.
Marielle: De leerkrachten op de schoolkalender van groep 6/7 a en b zijn om gewisseld.
Luizenpluizen, hoe hier mee om te gaan, buiten, mondkapje op.
Klassenouder: Wordt een oproep gedaan via de powerpoint. Arina en Tamara gaan dit ook opnemen
met Bregje en Wilma.
Arina: Als je iets hebt of kan of kan regelen, wat we kunnen gebruiken (OV of school), dan graag aan
Arina doorgegeven die zet het in een formulier.
Vraag over voorstel stukje voor in het pitje en op de website wordt nog naar ons toe gemaild.
12. Afsluiting
Bedankt allemaal voor aanwezig te zijn tijdens deze vergadering!
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