Verslag Ouderraad Oudervereniging: 26-05-2021
Aanwezig
Afwezig

Arina (voorzitter), Janneke (secretaris), Natasha (inval notulist), Dirk (namens team), Leon (namens
MR), Claudia W., Claudia H., Han, Hansie, Marielle, Meggie, Sanne, Thea
Anita (penningmeester), Anke, Dilek, Ingrid, Loes

1.
Opening
Welkom allemaal.
Claudia W. en Meggie zijn wat later.
Bij voorbaat zijn al punten voor de rondvraag:
- Project/Commissie GoedeDoelen
- Juffen-/Meestersdag

2.
Mededelingen dagelijks bestuur
Fijn om de meesten hier te ‘zien’. We zien en horen helaas minder van school, de activiteiten, de kinderen en van
elkaar, maar fijn dat toch vrijwel alles op een goede manier is doorgegaan.
We gaan richting het einde van het schooljaar, dit is de een na laatste vergadering.
Er zijn geen opmerkingen vanuit de secretaris of namens de penningmeester.
Verkeer: Na afloop van vergadering van d.d. 23 maart zou Valerie intern terugkoppeling geven over de
communicatie die niet prettig verloopt met Marian. Helaas hebben zij ook deze keer hier niets over vernomen.
Dirk, die aanwezig is namens het Team, koppelt dit nogmaals terug.
AvondVierdaagse: De Geldropse AvondVierdaagse – Home Edition wordt niet hard toegejuicht. Er is weinig
controle of de routes daadwerkelijk gelopen zijn m.b.t. het uitreiken van de medailles. Anderzijds betaalt men het
inschrijfgeld natuurlijk waarmee medailles bekostigd worden. Helaas kan/wordt er nog niks extra’s georganiseerd
rondom de uitreiking van de medailles.
De commissie geeft aan dat mede daarom gekozen is om bij de uitnodigingsbrief aan alle kinderen van school een
zweetbandje als presentje te geven.
Ook wordt gezegd dat de routes niet zo veilig zijn als wanneer er met groepen/gezelschappen vanuit de scholen
worden gelopen tijdens de reguliere week van de AvondVierdaagse. Soms zelfs over 60km/u wegen.
Arina neemt dit mee in de terugkoppeling naar de organisatie van de Geldropse AvondVierdaagse.

3.
Verslag vergadering 23-03-2021 jl.
Notulen zijn na een kleine wijziging goedgekeurd.

4.
Financiën
Iedereen heeft de separate uiteenzetting bekeken omtrent de vrijwillige ouderbijdrage.
Aanleiding is het grote verlies van dit jaar en de trend dat de begroting de komende jaren niet meer sluitend zal
zijn, indien er geen aanpassingen (financieel) worden gedaan.
Het is voor het eerst dat de huidige en toekomstige financiën in samenhang bekeken worden en eens goed
doorgelicht worden. Hier kan mogelijk nieuw beleid uit gehaald worden.
Het stuk bevat informatie over de ouderbijdrage, extra inkomsten, eigen vermogen, mogelijke besparingen op de
grote uitgaven voor schoolreis en in mindere mate sinterklaas en eventuele andere uitgaven.

Huidige vrijwillige ouderbijdrage bedraagt € 33,00 per kind (sinds schooljaar 2014-2015).
Reacties van OV-leden zijn vooral dat de ouderbijdrage best zou kunnen stijgen omdat die al jarenlang hetzelfde is.
Verder werd ingegaan op een aantal mogelijke bespaarmogelijkheden op de schoolreis. Uitgangspunt moet zijn
dat eventuele besparingen niet ten koste gaan van een bepaalde groep, maar als het structureel is, dan hoeft
daardoor de ouderbijdrage minder omhoog.
Het tijdens de grote schoolreis een alternatief schoolreisje voor groep 1 bespaart geld en werd ook gezien als
oplossing voor die groep. Voor sommigen is een grote schoolreis nog (te) spannend.
Over een paar andere mogelijke besparingen werden kritische vragen gesteld.
Doordat iedereen bijdraagt, de kosten over drie jaar uitgesmeerd worden en er als school korting is, kúnnen we op
grote schoolreis. Daardoor is het voor alle kinderen, ook uit minder draagkrachtige gezinnen, mogelijk om naar die
bestemmingen te gaan.
Het in de vorige vergadering door de commissie schoolreis voorgestelde vervoer door iedereen met privé-auto’s
werd als echt ongewenst gezien, hoofdzakelijk met oog op de verantwoordelijkheid/aansprakelijkheid. (Er is nu
overigens een alternatief gezocht.)
Meerdere andere mogelijke besparingen kunnen door de komende commissies schoolreis meegenomen worden
in hun organisatie. Zoals het vragen naar abonnementen, maar ook een eventueel dubbel gebruiken van een bus
voor een gescheiden terugreis.
Er was nog een suggestie om meer inkomsten te krijgen door naast de eindejaarsactiviteit nog op een ander
moment in het jaar daarvoor iets te organiseren.
Een aantal OV-leden vonden dat de ouderbijdrage jaarlijks of in ieder geval regelmatig automatisch verhoogd zou
moeten worden. Bijvoorbeeld met het inflatiepercentage, of net iets minder.
De mogelijkheid om meer geld over te maken dan de gevraagde ouderbijdrage mag meer nadruk krijgen in de
brief naar de ouders. Zo kunnen de meer draagkrachtige ouders een grotere bijdrage leveren aan de inkomsten.
Nu de ouderbijdrage nadrukkelijk vrijwillig is en daardoor ook minder persoonlijk, kan het overmaken van het
bedrag misschien makkelijker gemaakt worden door ouders. Wellicht via een Tikkie of een QR-code en door het
bedrag vrij invulbaar te maken, komt er uiteindelijk meer binnen.

5.
Ouderbijdrage Schooljaar 2021-2022
Zoals benoemd bij punt 4:
Huidige vrijwillige ouderbijdrage bedraagt € 33,00 per kind (schooljaar 2020-2021).
Met de voetnoot dat er uiteraard meer mag worden gedoneerd
Verhoging van de ouderbijdrage is vanwege gestegen kosten nodig en gezien de vorige discussie staan de OVleden hier positief tegenover. De vraag is nu of dat al komend jaar moet en met welk bedrag dan.
Er is wat discussie of de gevolgen van (maatregelen vanwege) corona uitstel van de verhoging nodig maakt, maar
uiteindelijk zijn dit jaar de meeste en zeker de grote/dure activiteiten volledig doorgegaan, zijn er extra kosten
geweest om het corona-proof te maken en zullen de komende jaren de kosten eerder harder stijgen daardoor.
Daarnaast zijn er vanwege het niet doorgaan van de eindejaarsactiviteit ook minder inkomsten.
Merendeel van OV geeft als advies om de vrijwillige ouderbijdragen te verhogen naar € 35,00 per kind,
met ingang van het schooljaar 2021-2022 en om elk daaropvolgend schooljaar deze ouderbijdrage te laten
indexeren aan de hand van inflatiepercentage (of -0,5% of -1%).
Er is al jaren niet meer geïndexeerd en met een goede onderbouwing (waaronder alle toegenomen kosten en dat
anders de (grote) schoolreis niet meer zoals gebruikelijk door kan gaan) willen we dit graag voorleggen aan de MR.
Deze vergadering vindt plaats op donderdag 3 juni.

6.
Mededelingen vanuit directie/team
- Dirk spreekt dank uit namens hem en het team voor de cadeautjes en knutsels op juffen-/meestersdag. Hij las bij
de OV over de naam Team-dag en vond dat een mooie naam voor deze dag.

- De schooltuin ziet er hartstikke goed uit, ze genieten van de wilgentakken en het aangelegde heuveltje.
- Er is een offerte uitgevraagd bij een schilder voor de pleinschildering. Ze wachten nog op terugkoppeling.
- Helaas kan de Eindejaarsactiviteit niet doorgaan vanwege de coronaperikelen.
- ’t Klokhuis is genomineerd voor een verkeersplein op het schoolplein vanuit de ANWB. In het Pitje van 28 mei
wordt ouders/opvoeders gevraagd om te stemmen! De link hiervoor staat reeds op de Facebook-pagina van ’t
Klokhuis.

7.
Mededelingen vanuit de MR
- MR vindt het belangrijk dat ook de tweede thuiswerkperiode wordt geëvalueerd. Dit is nog niet gebeurd.
- School gaat kijken hoeveel financiering er komt om de gevolgen van de schoolsluiting aan te pakken en hoe dat
te besteden. De MR wordt daarin meegenomen.
- Het niveau Begrijpend Lezen ligt landelijk (te) laag. School heeft beleid gemaakt om dat aan te pakken.
- Idee vanuit de MR is om tijdens de pauze kinderen ook luisterboeken aan te bieden i.p.v. een filmpje op te
zetten, waardoor eigen fantasie wordt geprikkeld.
Dirk geeft aan dat door de huidige corona-perikelen, zij hun pauze anders indelen dan in de reguliere schooltijd,
waardoor er in de huidige tijd eerder een filmpje wordt opgezet dan dat er wordt voorgelezen. Anderzijds geeft hij
ook aan dat kinderen dan óók pauze hebben en zij dus ook de kans moeten krijgen om even te ontspannen; hetzij
met een filmpje, een praatje of een spelletje met klasgenoten.
- Er is een extra vergadering geweest over de groepsindeling van het komende schooljaar. Informatie daarover
heeft inmiddels in ’t Pitje gestaan.

8.
Evaluatie Commissie Pasen
Niemand aanwezig van de commissie, punt voor de volgende vergadering

9.
Evaluatie Commissie Koningsspelen
Er is geen officiële evaluatie geweest, maar de Koningsspelen zijn goed verlopen. Er zijn geen negatieve reacties
vernomen. De kinderen hebben het leuk gehad!

10.
Stand van zaken Commissie Schoolfotograaf
Maandag 7 juni komt de schoolfotograaf. Wederom gekozen voor Dick Diks.
De schoolfoto zal gemaakt worden zoals pré-corona. Ook worden er broertjes-/zusjes foto’s gemaakt.
De klassenfoto zal wederom worden gemaakt zoals voorheen; met de gehele groep bij elkaar.

11.
Stand van zaken Commissie Eindejaarsactiviteit
Dirk geeft eerder tijdens de vergadering aan dat ervoor gekozen is om deze activiteit dit jaar helaas wederom te
moeten cancelen.
Er wordt gevraagd of de commissie heel misschien iets anders kan bedenken om wel geld te ‘verdienen’ voor de
OV. Suggesties zijn welkom.

12.
Stand van zaken Commissie Schoolreis
Op donderdag 30 september gaat de schoolreis naar Dierenrijk.
Nog deze week volgt er een brief aan de ouders.
Voorstel is om de onderbouw te vervoeren met huifkarren of bussen, offertes zijn aangevraagd, en de bovenbouw
gaat met de fiets onder begeleiding.

13.
Stand van zaken Commissie Schoolplein
Het is één groene oase rondom het schoolplein! Dit is positief, maar komende weken zal er actief ingezet moeten
worden op onderhoud.
Ook speelt er een nieuw project n.a.v. de moestuin-projecten in de klassen.
Han wordt bedankt voor zowel de planten als de aangeboden stenen.
Alle commissieleden worden hartelijk bedankt voor alle hulp en donaties die zij afgelopen tijd hebben gedaan.

14.
OV samenstelling schooljaar 2021-2022
Meggie gaat helaas stoppen om voldoende tijd te maken voor haar studie.
Zij geeft aan wellicht het volgend schooljaar wederom aan te sluiten.
Ook Janneke gaat na jarenlange trouw de OV verlaten en zich richten op haar herstel.
We wensen haar natuurlijk het allerallerbeste en hopen dat zij gauw weer de ‘ouwe’ mag worden!!
Daarmee komt de functie van Secretaris beschikbaar. Geïnteresseerden worden gevraagd zich te melden bij Arina
of Janneke.
Mochten er andere wijzigingen zijn voor komend schooljaar of kandidaten voor de andere functies, dan graag ook
zo snel mogelijk doorgeven.

15.
Rondvraag
Thea vroeg zich af of het mogelijk is om de mondkapjesplicht op het schoolplein op te heffen. We zijn tenslotte
buiten. Dit geeft bijval van verschillende OV-leden. Vooral kindjes in de onderbouw die willen afspreken staan dan
bij een ‘vreemde’ ouder voorzien van mondkapje, waardoor het vertrouwen van nieuwe vriendjes/vriendinnetjes
moeilijker wordt gewonnen en staat het maken van nieuwe contacten voor kindjes in de onderbouw mogelijk in
de weg.
Er is gesproken over het beleid van school om berichten voor ouders niet te herhalen. Op de vraag van commissies
om nog eens een herinnering via ’t Pitje of de schoolapp te verspreiden, werd daarom ontkennend geantwoord.
OV-leden merken en horen dat daardoor sommige ouders de informatie missen.
Door anderen wordt erop gewezen dat het de verantwoordelijkheid van ouders is om de informatie die ze krijgen
te lezen en dat te onthouden.
Belangrijk is wel om rekening te houden met kinderen met een gescheiden thuissituatie. Informatie moet daarom
niet eenmalig op papier gegeven worden. Het is dan niet zeker dat beide ouders/verzorgers op de hoogte zijn.
Anke gaf, ingezonden via Arina, aan dat het project van de Kunstweken leuk was, maar niet ter vervanging/ten
koste van het GoedeDoelen project. De producten kostbaar en de communicatie rondom de Kunstweken was vrij
assertief. Dit werd als onprettig ervaren. Er waren vragen over de kostbare flyer die werd meegegeven aan de
kinderen, waarbij de vraag rees hoeveel procent van de opbrengst er nu daadwerkelijk naar het project ging en
welke naar het culturele doel.
Ook werden er bij het inloggen om veel persoonlijke gegevens gevraagd, waardoor de drempel hoog lag om
familie/vrienden te vragen om ook in te loggen in het museum van het kind/kinderen.
Arina gaf n.a.v. gesprek in de groepsapp aan dat de communicatie in aanloop naar juffen-/meestersdag
verwarrend was. Vanuit de verschillende klassen kwamen verschillende berichten over het wel dan niet
meenemen van fruit/drinken/spelletjes en de suggestie om een tekening of knutselwerkje te maken.
Dirk gaf aan dat iedere leerkracht de invulling van de viering van juffen-/meestersdag zelf heeft bepaald.

16.
Afsluiting
Arina bedankt iedereen voor hun aanwezigheid en Natasha weer voor het invallen met notuleren.
Do 03-09-2020 jaarvergadering
Ma 09-11-2020
Di 19-01-2021
Di 23-03-2021
Wo 26-05-2021
Do 08-07-2021 MR&OV

