Notulen ALV 18 oktober 2016
Aanwezig:
OV-bestuursleden: Diane van de Wiel, Jeroen van Oijen, Anouk Labout, Nicole
Damen.
Directie/Team: Kees Hamers, Juliëtte van Beurden
OV-leden: Esther Lameijn
Voorzitter: Diane van de Wiel

Notulen: Nicole Damen

1. Opening
Diane opent de vergadering om 20.15u en heet alle aanwezigen hartelijk
welkom. De aanwezigen stellen zichzelf voor.
2. Vaststellen agenda
De agenda wordt onveranderd vastgesteld.
3. Vaststellen notulen ALV 13 oktober 2015
De notulen worden vastgesteld.
4. Mededelingen directie / team
4.1 Na de kick-off is een evaluatieformulier door ouders ingevuld, 280
formulieren zijn geretourneerd. Over het algemeen is de kick off positief
ontvangen; duidelijk, vlot, niet te formeel. Aandachtspunten: leerkracht kan
meer aandacht hebben voor ouderbetrokkenheid tijdens kick-off, coöperatieve
werkvorm alleen in de groepen 1,2,3 en 6 zodat de ouders elkaar beter kunnen
leren kennen. Lijst maken van ouders die er niet zijn zodat ook zij de
informatie ontvangen.
De markt is nauwelijks bezocht, wel veel mensen voor koffie. Er is behoefte
aan een digitale kalender om thuis uit te printen. Ouders willen graag een
terugkoppeling met algemene informatie zoals wie de klassenouders zijn.
Evaluatieformulier werd ook als positief ervaren.
4.2 Marieke Cornelisse is moeder geworden van Luuk. Moeder en kind maken
het goed.
4.3 Volop in de zwangerschapsverloven. Vervanging wordt lastig.
4.4 Instromers, heden 5 kleutergroepen. Er staan nu 15 kinderen op de lijst
om in te stromen tussen februari en mei, dit wordt waarschijnlijk nog het
dubbele. Ruimtegebrek is het probleem. Besproken met Kern Drunen om
eventueel een centrale plek in de kern te realiseren.
4.5 Kees heeft MR gevraagd om contact te leggen met de wijkraad.
4.6 Ouderbetrokkenheid krijgt vervolg dit jaar.
4.7 De Duinsprong heeft het vignet “Gezonde school” met het themacertificaat
“Bewegen en sport”. Dit gaat uitgebreid worden met andere themacertificaten
zoals o.a. “Welbevinden en sociale veiligheid” en “Voeding”.
4.8 Leerlingaantal is stijgende.

4.9 Er is weinig animo voor de Oudervereniging, samenwerking zoeken met
ouderbetrokkenheid is zeer wenselijk.
5. Jaarverslag 2015 – 2016 en plannen 2016 – 2017
Diane geeft een korte weergave van het jaarverslag.
6. Financiën 2015 – 2016
Anouk geeft een presentatie van de financiën van het afgelopen schooljaar. Het
betreft een financieel gezonde vereniging. We hebben een gezonde buffer door
het startkapitaal (erfenis ’t Span en De Duinsprong). Niet alle inkomsten zijn
binnen gekomen, maar uitgaven waren ook lager dan begroot. Hierdoor toch
stijging van het saldo
7. Financiën 2016 – 2017
Anouk laat de begroting voor komend schooljaar zien. Van geen enkele
commissie is een begroting ontvangen m.u.v. sinterklaas. Dus worden de
bedragen van het afgelopen jaar aangehouden. Over 2 jaar lustrum en er is
budget om dan iets leuks te doen. Vanuit de kascontrolecommissie kwam de
vraag of het mogelijk is de ouderbijdrage in termijnen te betalen en dit behoort
tot de mogelijkheden. Heusdenpas en Stichting Leergeld kunnen ouders
ondersteunen met het betalen van de ouderbijdrage.
In begeleidend schrijven verduidelijken dat het een andere geldstroom is dan
het overblijven
Het voorstel voor de vrijwillige ouderbijdrage is €28,= per leerling per jaar.
Vaststellen begroting 2016 – 2017
De begroting wordt zonder tegenstemmen vastgesteld.
Vaststellen ouderbijdrage 2016 – 2017
De ouderbijdrage wordt zonder tegenstemmen vastgesteld op €28,= per leerling.
Benoemen kascontrolecommissie
Anouk bedankt de kascontrolecommissie; Mary Adriaanse en Esther Lameijn.
Verslag is bijgevoegd bij het financieel jaaroverzicht.
Kascontrolecommissie voor schooljaar 2016 – 2017 gaat bestaan uit Esther
Lameijn en Veronique de Kort.
8. Verkiezing bestuursleden
De functie van vice-voorzitter is vacant. Er heeft zich nog niemand gemeld
voor de functie.
9. Wijziging statuten / HHR
Er zijn geen wijzigingen in statuten of HHR.
10. Rondvraag

Kees: Bestaansrecht OV agenderen.
Esther: Wordt er wel eens een ontruimingsoefening gedaan? Ja Kunnen
kinderen blussen? Nee, er zijn BHV’ers op school. Lesgeven wat te doen bij
brand of ongeluk is een goed idee.
11. Sluiting
Diane bedankt alle aanwezigen en ouders, leerkrachten en directie voor het
afgelopen jaar. Diane sluit de vergadering om 21.00u.

Drunen, 25 oktober 2016

