Notulen ALV vergadering 7 oktober 2020
Opening
De voorzitter heet alle aanwezigen van harte welkom.
De agenda wordt kort doorgenomen en de aanwezigen wordt gevraagd zich kort voor te
stellen.
Samenstelling bestuur & ingezet beleid
De oudervereniging bestaat uit 8 ouders van leerlingen van de school. Zij ondersteunen de
school in de voorbereidingen en uitvoering van de activiteiten. Daarnaast wil de OV zich
inzetten om de ouderbetrokkenheid te waarborgen en waar mogelijk uit te breiden.
Het OV heeft zich als doel gesteld om de verbinding tussen school, leerlingen en ouders in
deze bijzondere tijd te laten voortbestaan en binnen de mogelijkheden uit te breiden. De OV
denkt graag met de ouders na over de middelen die we kunnen inzetten om deze verbinding
te stimuleren.
Verantwoording boekjaar 2019-2020
De penningmeester licht het boekjaar 2019-2020 toe.
Omdat vanaf maart 2020 de Corona maatregelen gingen gelden, zijn er enkele annuleringen
geweest van bijvoorbeeld het schoolreisje. De OV heeft ervoor gekozen om voor zover
mogelijk geld terug te vragen aan instanties. De refund hiervan kon in sommige gevallen niet
voor 100%, maar gezien het risico dat een instantie mogelijk niet meer zou bestaan in het
volgende schooljaar, is hiervoor gekozen.
Alle klassenouders hebben een budget gekregen. Opgemerkt wordt door een van de
aanwezigen om hierin meer sturing te geven. Dit idee wordt opgepakt en besloten wordt een
online vergadering te plannen om de klassenouders te ontmoeten, niet alleen om sturing te
geven, ook om met elkaar van gedachten te wisselen om klassenouders mee te laten
denken over de manier hoe we met elkaar verbonden kunnen blijven in deze tijd. Hiertoe
zullen de penningmeester en de secretaris na de herfstvakantie een online moment
inplannen.
Aan het einde van het schooljaar stond een vrijwilligersborrel gepland, maar wegens de
geldende maatregelen heeft het OV ervoor gekozen alle ouders in het zonnetje te zetten en
te bedanken voor hun inzet tijdens de lockdown. Over het algemeen werd deze actie goed
ontvangen door de ouders.
Begroting 2020-2021
De begroting voor aankomend schooljaar wordt toegelicht.
Uitgangspunt is dat alle activiteiten (in welke vorm dan ook) doorgang zullen vinden.
Er is veel onzekerheid wegens COVID-19 over de doorgang van de activiteiten en de impact
op de aanpassing van de kosten.
De OV benadrukt dat het doel van de ouderbijdrage is om alle gestelde doelen te realiseren.
Het is geenszins het doel om het geld onzinnig te besteden of op te potten.
Besloten is om de ouderbijdrage niet aan te passen. De OV wil in samenwerking met de
school gaan kijken naar de alternatieven om de verbinding te blijven behouden. De OV denkt
samen met MR en school na over op welke manieren er invulling kan worden gegeven aan
de gelden. Hierover wordt ook in deze vergadering nagedacht met de aanwezige ouders.

Bevindingen kascontrole
Op woensdag 30 september 2020 heeft de kascommissie de financiële huishouding van de
OV gecontroleerd.
In de bijgevoegde powerpoint presentatie kunt u de uitkomsten en de aandachtpunten lezen.
De kascommissie adviseert de ALV om de jaarrekening 2019-2020 goed te keuren en het
bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde beleid van schooljaar 2019-2020.
De begroting van 2020-2021 ziet er reëel uit. Uiteraard moet dan, na vaststelling, de
ouderbijdrage geïnd worden.
De ALV verleent het bestuur decharge.
Brainstorm
De aanwezigen wordt gevraagd mee te denken over hoe we de ouders van de Aloysius
kunnen betrekken en inzetten in school.
De OV vertelt dat zij in kaart gaan brengen welke talenten/beroepen ouders van leerlingen
hebben. Zo kan de school mogelijk een beroep doen op deze ouders voor het organiseren of
mogelijk maken van activiteiten in school. De OV gaat hiertoe de ouders vragen een digitaal
formulier in te vullen om tot een document te komen wat de Gouden Gids wordt genoemd.
De aanwezige ouders reageren enthousiast.
De OV is in overleg met school om te gaan kijken in hoeverre in de klassen gewerkt kan
worden aan een alternatieve Aloysius Kerststallen route. Deze mogelijkheid wordt nu
onderzocht.
Daarnaast onderzoekt de school en de OV of er een uitbreiding kan worden gedaan in de
ICT faciliteiten om bijvoorbeeld de weeksluitingen te gaan live streamen naar de ouders.
Volgend schooljaar bestaat de school 125 jaar, de OV wil graag bijdragen aan een mooi
project om dit bijzondere moment te vieren. 5 jaar geleden is er een clip opgenomen in
school.
Andere ideeën die ter tafel komen zijn:
Leerlingen uit groep 8 betrekken bij het begeleiden van activiteiten
- locaties huren waar we activiteiten kunnen organiseren die nu moeilijk realiseerbaar
zijn
- Het opzetten van een buddy-systeem; ouders aan elkaar koppelen om elkaar te
helpen en een vraagbaak te zijn
- Kleine groepjes ouders aan elkaar koppelen (juist ouders die minder bekend zijn met
elkaar) en daarin een roulatie systeem te maken om elkaar te ontmoeten
- Alle kinderen een paasontbijt laten maken en elkaar laten langsbrengen
- Kerstattentie rondbrengen voor het hele gezin
- Andere ouderverenigingen vragen wat zij doen om ouderbetrokkenheid nu te
bewerkstelligen
- Oproep aan de ouders om ideeën te laten weten aan OV
- Vaste momenten aanwijzen in het jaar om schoolbreed een activiteit te organiseren
(binnen de geldende mogelijkheden).
- De klassenouders betrekken bij het organiseren van activiteiten met leerlingen en
ouders
Rondvraag
De eerst volgende OV vergadering staat gepland op 28 oktober. De aanwezige ouders
worden van harte uitgenodigd om aan te sluiten. Hieraan wordt gehoor gegeven.
Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering en bedankt alle aanwezigen voor hun komst en het
meedenken.

