Notulen vergadering Oudervereniging
24 juni 2019
Aanwezig:
Afwezig:

Susanne (voorzitter), Jan (penningmeester), Linda (secretaris), Miriam,
Arnoud, Bianca, Sander, Marije, Ilona, Marjon, , Sonja
-

_______________________________________________________
1.

Opening en mededelingen
Susanne opent de vergadering om 20.00 uur en heet iedereen welkom.
Mededelingen Bestuur
Susanne en Jan hebben overleg gehad met Bettie. Deze onderwerpen zijn besproken:
Leerlingaantallen
Een exact nummer kan Bettie niet geven, maar geschat worden dat er ongeveer een
klas afvalt. Aan de hand van deze voorspelling is het plan om de ouderbijdrage met €5
te verhogen, wat uitkomt op €70 per kind per schooljaar. Dit plan wordt voorgelegd aan
de MR. Ook moet dit plan formeel worden goedgekeurd tijdens de ALV komende
september.
Klassenbudget
Er zal worden getoetst bij de klassenouders of het klassenbudget voldoende is. Bianca
zal het overzicht van de uitgaven die zij in de afgelopen jaren als klassenouder heeft
gemaakt delen met Jan.
Pleinwacht
Er is geen respons gekomen op de oproep voor de pleinwacht. Het idee is om een
pooltje van pleinwachten te creëren.
Inventarisatie
Er zal worden geïnventariseerd wat de beroepen en interesses zijn van ouders. Van
deze kennis en kunde kan gebruik worden gemaakt tijdens de Carrousel.
Ook zouden ouders nauwer betrokken kunnen worden bij specifieke projecten zoals bv
duidelijkheid krijgen bij de gemeente v.w.b. de toekomst van Het Poorthuis of
bijvoorbeeld het onderhoud van het groen op het schoolplein.
Al deze gegevens zullen worden verzameld in een soort van Gouden Gids die beheerd
zal worden door Bettie. Dit i.v.m. de AVG.
Schoonmaak school
Er is een voorstel vanuit school om twee keer per jaar een grote schoonmaak in de
klassen te houden. Een mogelijkheid betreft hulp van de ouders, de andere
mogelijkheid is het inhuren van een gespecialiseerd schoonmaakbedrijf. Er zal worden
bekeken of de kosten hiervan (deels) kunnen worden afgekocht door de ouders.
Ingekomen stukken
Bettie heeft een mail ontvangen met een vraag over het gebruik van stoelverhogers in
de auto tijdens schooluitjes. Kinderen kunnen hun eigen zitje meenemen indien nodig.
Hieraan wordt aandacht besteed in de nieuwsbrief.

1.

Opening en mededelingen (vervolg)
Bespreking actiepuntenlijst
Zie verschillende agendapunten.
Notulen vorige vergadering
De notulen worden goedgekeurd en vastgesteld.
Bespreken wie-doet-wat lijst 2019-2020
Deze lijst zal in september uitgebreider worden besproken, zodra bekend is welke
teamlid verantwoordelijk is voor welke activiteit.
Vergaderdata schooljaar 2019-2020
De volgende data zijn in deze vergadering vastgesteld:
Wo 18 september 2019
Wo 20 november 2019
Wo 5 februari 2020
Wo 21 april 2020
Wo 17 juni 2020

2.

Mededelingen en vragen aan en van het team
Punten vanuit het team
Inloopavond
De inloopavond voor de ouders in september zal in een nieuw jasje worden gestoken.
Ouders kunnen samen met de kinderen in de klas kunnen komen kijken en worden
voorgelicht over schooljaar dat gaat komen. De OV zal ook aanwezig zijn met een
informatiekraampje. Doel is ook om nieuwe leden te werven.
Parro App
In het nieuwe schooljaar zal gebruik gemaakt gaan worden van een app waarin info
voor ouders en leerkrachten centraal is te vinden en waarin de afstand tussen de
ouders en de school kleiner is. over onder andere activiteiten. Ook kunnen hier foto’s
worden gedeeld op een manier die AVG proof is.
Infoavond meer- en hoogbegaafdheid
Marjan en Marije zullen helpen met het schenken van thee en koffie voorafgaand aan
de avond.
Sharepoint
Miriam heeft navraag gedaan v.w.b. het creëren van een map op Sharepoint via de
Stichting. Het verzoek is één voor het Bestuur en één voor alle leden. Men kan
auteursrechten krijgen of leesrechten. Miriam gaat dit aanvragen bij de beheerder
Martien van Het Sticht.
Bedankborrel
Het wordt nu kort dag om de bedankborrel te organiseren. Dit worden voor volgend
schooljaar gepland. Dit jaar worden er nog cadeautjes voor de klassenouders
georganiseerd. Miriam zal de datum laten opnemen binnen de jaarplanning.

2.

Mededelingen en vragen aan en van het team
Activiteiten
De sponsorloop is gekoppeld aan de vastenperiode. Deze kan niet worden
losgekoppeld van de Bosloop. Binnen het team is wel geuit dat het te druk was met
activiteiten rond de Pasen. In de volgende jaarplanning zal er door Bettie beter
rekening worden gehouden met de spreiding van de activiteiten.
Sport-/speldag organiseren
Er zal contact opgenomen worden met de gemeente of er een plek is waar een sporten speldag kan worden georganiseerd. De voorkeur is om dit alleen met de Aloysius
school te organiseren. Miriam bespreekt dit binnen het team.

3.

Evaluatie voorgaande activiteiten
Minitrip
De locatie in Austerlitz is weer gereserveerd voor de minitrip in 2021. De kosten zijn wel
wat gestegen, dit komt o.a. door de renovatie van het gebouw.
Er moeten voor zowel het team en de ouders duidelijke regels worden opgesteld voor
het maken en delen van foto’s. Dit i.v.m. de AVG en ouders die niet willen dat hun kind
(eren) worden gefotografeerd.
Jan wil graag weten waar de schoolreis volgend jaar heen gaat, zodat hij bussen kan
gaan regelen. Zij hebben hierover in september contact.

4.

Aankomende activiteiten
Cadeautjes klassenouders
Sonja zorgt voor een cadeautje voor alle klassenouders.
Musical
Ilona en Bianca zullen na afloop van de musical de aansluitende borrel verzorgen.

5.

Financiën
TSO
De kinderen hebben de afgelopen week hun stemmen mogen uitbrengen. De stemmen
zullen komende week worden geteld en het geld zal worden verdeeld over de 3
verschillende onderwerpen. De OV heeft de voorkeur geld van de TSO nog dit
schooljaar uit te geven, zodat er per september gestart kan worden met de nieuwe
leermiddelen. Er zal een stukje over de verdeling van het geld worden opgenomen in
de nieuwsbrief.
Incasso
Sander en Jan gaan samen naar de incasso kijken. Wanneer er stornaties zijn en deze
al vaker bij dezelfde personen hebben plaatsgevonden, zullen zij contact opnemen met
Bettie om te kijken of er een oplossing voor hen gevonden kan worden.

6.

Rondvraag
Miriam laat weten dat zij het heel fijn vindt dat Jan en Susanne zich actief inzetten.
Susanne maakt van de gelegenheid gebruik om Sander te bedanken voor zijn inzet de
afgelopen jaren. Sander ontvangt als bedankje een set speciale biertjes en een
bioscoopbon.

7.

Sluiting
De vergadering wordt om 22.00 gesloten. Susanne dankt de aanwezigen voor hun
komst en hun inbreng.
De volgende vergadering vindt plaats op woensdag 18 september 2019 om 20:00 uur
in de koffiekamer op school.

Pnt Datum

Actie

Wie

Datum

1.

15.01.18

Logboek activiteiten digitaliseren

Marjon

Feb 2019

2.

15.11.18

Notulen op website laten zetten door Manon

Linda

Sept 2019

3.

24.06.19

Vragen/ voorstellen voor het team:

Miriam

Sept 2019

Plan verhoging ouderbijdrage schrijven en deze
voorleggen aan MR. Ook presenteren tijdens ALV in
september

Jan

Sept 2019

4.

24.06.19

Verdeling teamleden inventariseren per activiteit
t.b.v. ‘wie-doet-wat’ lijst
Nieuwsbrief: info stoelverhogers/ infoavond nieuwe
stijl/ verdeling geld TSO
Aanvragen map binnen Sharepoint bij beheerder
Het Sticht
Bedanktborrel door Bettie laten meenemen in
jaarplanning

5.

24.06.19

Overzicht besteding klassenbudget delen met Jan.

Bianca

Sept 2019

6.

24.06.19

Jan neemt contact op met Miriam over schoolreis 2020
ivm regelen van bussen

Jan

Sept 2019

7.

24.06.19

Bedankje regelen voor klassenouders

Sonja

Juli 2019

