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1. Opening
Christian Bruggeman heet iedereen welkom op de 26e ALV vergadering en openbare
OR vergadering.
2. Goedkeuring notulen ALV 2016
De notulen ALV 2016 worden goedgekeurd en vastgesteld met dank aan de secretaris.
Volgend jaar zullen ze voorafgaand aan de ALV geplaatst worden op de site.
3. Financiële zaken
a) Financieel jaarverslag penningmeester
Erwin Damhuis heeft helaas voor vanavond af moeten zeggen.
b) Décharge van de penningmeester
De kascommissie in de persoon van Edwin Relker heeft in september 2017 de
administratie van de ouderraad over het schooljaar 2016/2017 gecontroleerd. De
boekhouding is wederom goed verzorgd met complimenten aan Erwin Damhuis voor
het goed verzorgen van de financiën. Er zijn geen onregelmatigheden geconstateerd.
Derhalve heeft de vergadering décharge verleend aan de penningmeester voor het
schooljaar 2016/2017.
We bedanken Erwin Damhuis voor zijn inzet in deze.
c) Vaststelling begroting
Christian Bruggeman geeft aan dat de ouderbijdrage gelijk blijft t.o.v. afgelopen jaar:
Euro 17,-- en Euro 22,50 bijdrage voor het schoolreisje. Instroom leerlingen tot
januari betalen Euro 39,50. Leerlingen die na 1 januari instromen betalen Euro 29,50.
Er is wel geschoven met de budgetten per post op basis van ervaringen vanuit het
team. Zo is Sinterklaas bijvoorbeeld verhoogd en Kerst verlaagd.
Marco Nijensteijn heeft een vraag m.b.t. de reserves: Hier is vorig jaar ook naar
gevraagd en de reserves zijn nog weer toegenomen.
Christian Bruggeman geeft aan dat de afspraak was om te investeren in nieuwe
materialen, maar dat dit niet gebeurd is. We gaan dit jaar wel nieuwe materialen
aanschaffen.
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Hij beaamt dat je moet investeren voor de kinderen die nu op school zitten en niet
moet “oppotten”.
TSO gelden
I.v.m. de invoering van het continurooster zijn deze gelden niet meer nodig. Deze
gelden, ca. Euro 30.000, wordt geschonken aan de school met het verzoek dit volledig
te besteden aan de herinrichting van het schoolplein. De TSO rekening kan worden
opgeheven daarna en Karin Borghuis is dan formeel geen penningmeester TSO meer.
De aanwezigen vinden dit een mooie besteding van dit geld.
Rob Reuvekamp geeft aan dat er plannen zijn om blauwe containers per huishouden af
te leveren t.b.v. oud papier. Wellicht is het verstandig hier in de begroting rekening
mee te houden. Christian Bruggeman geeft aan dat verenigingen die oud papier
ophalen in de wijk dit mogen blijven doen. De OR gaat navraag hiernaar doen.
De begroting 2017/2018 wordt vastgesteld.
De ouderbijdrage wordt vermeld in de nieuwsbrief van 12 oktober 2017.
De OR voorzitter bedankt, bij afwezigheid, Erwin Damhuis.
d) Aanstelling kascommissie schooljaar 2017/2018
Edwin Relker zal de kascontrole voor het schooljaar 2017-2018 weer op zich nemen.
4. Jaarverslag van de Medezeggenschapsraad
Rob Reuverkamp neemt namens de MR de belangrijkste punten door van het
jaarverslag. De MR heeft zich met name bezig gehouden met drie zaken:
1. Goed onderwijs
Petra Huitink heeft de MR verschillende malen geïnformeerd over de plannen van
school. Met name ICT is uitgebreid aan de orde gekomen.
2. Continurooster
De enquête over het vijf dagen model gaf een duidelijke uitslag. De MR kon
hierdoor makkelijk advies geven.
3. Communicatie
Met name ouderbetrokkenheid kwam hierbij aan de orde. Hier heeft de MR een
studiedag over gehad en gaat de MR het komende schooljaar meer mee aan de
slag.
Het volledige MR verslag is te vinden op de website.
5. Jaarverslag van de Ouderraad
Bianca Menderink neemt namens de OR de belangrijkste punten door van het
jaarverslag. Zie bijlage.
6. Afscheid MR leden
Rob Reuvekamp spreekt namens de MR een dankwoord uit voor de driejarige inzet van
Evelien Tapper. Ze was waardevol voor de MR, zowel inhoudelijk als collegiaal. Erik
Lammers wordt, bij afwezigheid, ook door Rob bedankt.
Ook Petra Huitink bedankt Evelien Tapper voor haar inzet. Met name haar bijdrage en
expertise op communicatie gebied was erg waardevol.
Christian geeft aan dat de OR afscheid neemt van drie leden. De zoon van Anneke Lips
is naar een andere school gegaan, waardoor Anneke haar lidmaatschap heeft
beëindigd. Marloes Toussaint heeft zich ruim vier jaar voor de OR ingezet en was
onder andere het gezicht van de hoofdluiswerkgroep. Marloes kan er helaas vanavond
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niet bij zijn en zij wordt na afloop van de vergadering en morgen persoonlijk bedankt
voor haar inzet.
Als derde nemen we afscheid van Jan Gerard Kuper. Hij heeft gekozen om zitting te
nemen in de MR. Christian bedankt Jan Gerard persoonlijk voor zijn bijdrage. Deze
was constructief, erg actief, betrokken met een positieve houding en insteek. De OR
zal zijn inzet missen en de MR heeft een goede kandidaat aan Jan Gerard, aldus
Christian Bruggeman.
Petra spreekt ook haar dankwoord uit aan Jan Gerard en verwelkomt hem als MR lid.
Christian Bruggeman heet de nieuwe OR leden van harte welkom. De OR zal
aangevuld worden met Babette Krul en Manon Jonker. Helaas kan Manon er vanavond
niet bij zijn.
De MR heet Jan Gerard Kuper en Ine Mengerink van harte welkom en wenst hen veel
succes.
7. Rondvraag
Geen vragen.
8. Sluiting
Christian sluit de 26e Algemene Ledenvergadering en bedankt iedereen voor hun
bijdrage.
Petra bedankt en blikt vooruit naar het komende schooljaar waar we met elkaar weer
een mooi jaar van proberen te maken voor onze kinderen.
Iedereen wordt uitgenodigd voor een hapje en een drankje.

•
•

Bijlagen:
Jaarverslag medezeggenschapsraad schooljaar 2016/2017
Jaarverslag ouderraad schooljaar 2016/2017
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