Notulen Algemene Ledenvergadering Oudervereniging
De Krommen Hoek (concept)
Donderdag 29 juni 2017

Aanwezigen

Toehoorders
Afmeldingen
Notulist
Presentatie

Leon v/d Akker, Silvia v/d Akker, Colleen Abram, Marloes Fidder, Natalie de Folter,
Jeroen Joustra, Hanneke Hendriks, Mariëlle de Wit, Lindsay Hilgerdenaar, Giel
Hilgerdenaar, Monique Schoemaker, Debbie Hulsen, Cas Janssen, Nienke van der
Klein, Marianne Kool, Froukje Wouts, H. van Maasakkers, Els Maximus, Esther
Mayntz, Jolanda Saris, Nicol van Kessel, Walter Veneman, Christel Veneman,
BiancaVerbaandert, Coby Weijers, Joost van Vonderen, Linda van Vroenhoven,
Dennis van der Zaan, Ivana Milicevic, Inge Vleuten
Mieke de Bakker, Atie Hoekstra, Ruurd Bouman, Aniel Kesseler, Nina Sanchez,
Marieke van Rijn
Fam. Derks-v/d Ven
Monique Schoemaker
Power Point: 20170629 ALV (zie website school)

1. Opening + agenda
Natalie de Folter (voorzitter) opent de vergadering om 20:00 uur en heet iedereen welkom.
Zij neemt de agenda door. Er zijn veel hamerstukken. Streven is om 22:00 uur klaar te zijn.
2. Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.
3. Notulen ALV 30 juni 2016
Er zijn geen opmerkingen. De notulen worden vastgesteld.
4. Presentatie Mieke de Bakker en Marianne Heuveling
Mieke meldt dat Marianne ziek is. Ruurd, Nina en Aniel nemen de presentatie van haar over.
Mieke blikt terug op het afgelopen schooljaar:
 DKH is met een nieuwe taalmethode gestart: Staal. Het team is erg tevreden over de
methode, met name over de spelling.
 Op een aantal vrijdagmiddagen (circa 8x) was er kunstzinnige oriëntatie. Een aantal
middagen zijn uitgevallen wegens andere activiteiten.
 DKH is gestart met een nieuwe natuurmethode i.c.m. de Techniekbieb. Helaas is er
maar één keer samengewerkt met de Techniekbieb. Het team is tevreden met de
natuurmethode.
 De samenwerking met De Regenboog heeft iets meer vorm gekregen. Er was een
gezamenlijk cursus voor de PSZ-leidsters en de teamleden van groep 1-2.
 DKH heeft met de Plusklas van PlatOO meegedraaid. Er waren 7 leerlingen van DKH
geplaatst in Breugel en in Nuenen.
 Er zijn 30 Chromebooks aangeschaft. Daarmee wordt volop gewerkt vanaf groep 4.
Het netwerk is aangepast. Dit alles onder leiding van PlatOO.
 Dit jaar is met de eindtoets IEP gewerkt. (IEP = ICE Eindevaluatie Primair onderwijs).
Het is een papieren toets en hij gaat van makkelijk naar moeilijk (dus adaptief). Vijf

andere PlatOO-scholen doen deze toets ook. De gemiddelde score op DKH was dit
jaar 77, landelijk was dat 78. De eindtoets moet men niet verwarren met het CITO
leerling-volgsysteem.
 Het leescircuit in groep 3 is verder uitgebreid en verfijnd door Nina.
 Leerlijnen en leerdoelen worden meer leidend geworden dan de methodes. Hierover
zijn twee teamtrainingen en studiemiddagen geweest. Tijdens de themadag (thema
dino’s) is hiermee geëxperimenteerd. Er zijn diverse leerpunten uit deze dag gehaald.
Mieke blikt vooruit op het komende schooljaar:
 Het jaarplan 2017-2018 wordt opgesteld vanuit:
o Strategisch beleidsplan van PlatOO (werken vanuit leerdoelen en
groepsdoorbrekend onderwijs)
o Maatschappelijke opdracht (21ste -eeuwse vaardigheden)
o Missie en visie van DKH (ieder kind is uniek)
Presentatie van Ruurd, Aniel en Nina over ‘thema onderwijs’:
 De bedoeling is dat er op de maandag ‘thema onderwijs’ gegeven gaat worden, op
dinsdag t/m vrijdag wordt er gewoon onderwijs gegeven (dus vanuit de methodes).
Dit ‘thema onderwijs’ wordt met kleine stapjes ingevoerd, dus komend schooljaar
een aantal maandagen (de voorbereiding kost veel tijd)
 Van onderwijs waarbij de methode leidend is naar onderwijs waarbij de kerndoelen
leidend zijn.
 Een thema beslaat zo’n 4 weken. Per thema wordt besloten op welke manier de
leerdoelen worden bereikt.
 De thema’s worden ontwikkeld met behulp van de taxonomie van Bloom.
 Het doel van ‘thema onderwijs’ is om:
o samenwerken te bevorderen
o creativiteit en innovatie te stimuleren bij leerlingen
o om talenten te ontwikkelen en eigen leerstijlen te ontdekken
o intrinsieke motivatie te stimuleren, een leerling is eigenaar van de leerstof
(hierin komt het ‘Leren Leren’ terug).
Opmerking van een ouder: graag meer aandacht voor ‘Leren Leren’.
Vraag van ouder: gaat het onderwijs worden zoals op De Ruimte? Want daar heb ik expres
mijn kinderen niet naartoe gestuurd. Antwoord: Nee, het onderwijs blijft verschillen.
5. Jaarverslag medezeggenschapsraad
Leon v/d Akker licht het jaarverslag van het afgelopen jaar toe:
 Ruurd en Leon hebben zitting in de GMR van PlatOO, o.a. de volgende onderwerpen
aan bod gekomen:
o ICT (wifi-netwerk wordt aangepast op alle PlatOO-scholen, alle
teamleden worden op hetzelfde niveau gebracht)
o Vervangingsfonds
o Excellentiebrigade
o Passend Onderwijs


Nieuw reglement opgesteld i.v.m. wijziging wet WMR



MR wordt op de hoogte gehouden van plannen ‘Breugel Bruist’; in de planvorming
speelt De Krommen Hoek geen rol en er is geen sprake van een fusie tussen De
Regenboog en DKH
 Ouderenquête gehouden over verkorten middagpauze; een meerderheid was tegen
 Ingestemd met wijziging opzet ouderbijdrage
 Formatieplan goedgekeurd door PMR
 Ingestemd met vakantierooster
 Schoolgids/schoolplan wordt nog besproken
 Leon is lid geworden van de ondersteunings-planraad (OPR)
 Mailadres van MR aangepast
 Twee maal overleg gehad met bestuur oudervereniging
 Nagedacht om contact met ouders te verbeteren (toegankelijker worden)
Komend schooljaar:
 Nina Sanchez en Marieke van Rijn worden de twee nieuwe MR-leden vanuit het
team. Leon wil herkozen worden als ouderlid. Voor Cas Janssen is nog geen opvolger
gevonden.
 Werken aan gedegen en doordacht jaarplan
 Bereikbaarheid van de MR voor ouders verbeteren
 Aandacht voor ‘passend onderwijs’ vanuit OPR (hoe bij PlatOO en DKH?)
6. Hoogte ouderbijdrage/wijziging opzet ouderbijdrage
Mariëlle de Wit (penningmeester) licht het voorstel toe. In de huidige situatie is de
ouderbijdrage voor alle groepen even hoog. De kosten in lagere groepen zijn lager dan in de
hogere groepen. In feite spaart men in groep 1 t/m/ 5 al voor het kamp van groep 6 t/m 8.
Dit systeem maakt het moeilijk om in te spelen op veranderingen in de kosten van
schoolreisjes of kamp.
Er gaat vanaf het komende jaar een verandering plaatsvinden bij het kamp. Het kamp gaat
van 4 dagen naar 3 dagen (dus minder kosten). Het verzoek om het kamp in te korten kwam
vanuit het team i.v.m. de urenbelasting. Maar ook omdat veel leerlingen na 3 dagen
opgebrand zijn.
Het voorstel van de oudervereniging is om de onkosten voor schoolreisje/kamp uit de
ouderbijdrage te halen. De factuur voor de ouderbijdrage wordt dan in het najaar verstuurd
en de factuur voor schoolreisje/kamp in het voorjaar. De hoogte van de ouderbijdrage wordt
komend schooljaar €50,- per kind (€20,- voor de allerlaagste inkomens). De onkosten voor
schoolreisje/kamp worden komend schooljaar circa €15,- voor groep 1-2, €30,- voor groep 34-5 en €55,- voor groep 6-7-8.
De ALV stemt unaniem in met het voorstel om de onkosten voor schoolreisje/kamp uit de
ouderbijdrage te halen.
De ALV stemt unaniem in met de hoogte van de ouderbijdrage voor schooljaar 2017-2018.
7. Verkiezing bestuurslid, lid kascommissie, en MR-lid
Esther Mayntz stelt zich verkiesbaar als penningmeester (Mariëlle de Wit wordt algemeen
bestuurslid). Karin Weel stelt zich verkiesbaar voor de kascommissie (Martin Bevers verlaat
na twee jaar de kascommissie). Leon van den Akker stelt zich herkiesbaar voor de
oudergeleding van de MR. Cas Janssen verlaat de MR. Helaas is er voor hem nog geen
vervanger gevonden. De stembriefjes worden uitgedeeld.

8. Pauze (en stemmen tellen)
9. Uitslag verkiezingen
De MR heeft de stemmen geteld. De uitslag van de stemming is:
Esther Mayntz: 28 x ja, 1 x blanco
Karin Weel: 29 x ja
Leon van den Akker: 25 x ja, 2 x blanco, 2 x nee
Esther Mayntz is gekozen als penningmeester. Karin Weel is gekozen als lid van de
Kascommissie. Leon van den Akker is herkozen als MR-lid.
10. Jaarrekening TSO 2016 en verslag kascommissie
Joost van Vonderen (lid kascommissie) verklaart dat de kascommissie de financiën van de
TSO van het jaar 2016 heeft gecontroleerd en goed bevonden. Er wordt gevraag waarom er
voor een kalenderjaar is gekozen. Joost antwoord dat er vanaf nu per schooljaar
gecontroleerd gaat worden (net zoals bij de oudervereniging).
11. Jaarverslag/jaarrekening schooljaar 2015-2016 en verslag kascommissie
Mariëlle de Wit geeft een toelichting op de jaarrekening van de ouderbijdrage.
Jaarrekening 2015-2016: uitgaven €17.660,- , inkomsten €17.244,- , resultaat -/- €416,- . De
uitgaven zijn bijna €6.000,- minder dan begroot. Dit komt m.n. omdat het idee van de
ecologische wal niet uitgevoerd gaat worden (toch niet goed uitvoerbaar) en omdat er
minder is uitgegeven aan ‘extra projecten’. Verder heeft de evenementencommissie minder
geld uitgegeven en is er meer verdiend met het slotfeest.
Huidige schooljaar: de opbrengsten lopen volgens de begroting; alle ouders hebben de
ouderbijdrage betaald; de workshopdag (was onder voorbehoud) is komen te vervallen
omdat we dit jaar niet wilden interen op de spaarpot vanwege de aanstaande teruggave van
de ouderbijdrage.
Joost van Vonderen verklaart dat de kascommissie de financiën heeft gecontroleerd en goed
bevonden. Een compliment aan de penningmeester voor haar zorgvuldige werk.
De ALV stemt unaniem in met de jaarrekening 2015/2016.
12. Begroting 2017-2018
Mariëlle de Wit geeft een toelichting op de begroting van 2017-2018. Uitgaven €13.930,-,
inkomsten €7.500,-, resultaat -/-€6.430,-. De normale zaken staan op de begroting. De
evenementencommissie krijgt meer geld voor de voorjaarsactiviteit. Dit jaar worden de
tegoeden van de ouderbijdrage terug gegeven, dus een groot deel van de spaarpot zal
daaraan besteed worden. Er staan geen grote investeringen in de planning.
Vraag: Is er geld voor het opvrolijken van de speelplaats (werk tuincommissie)?
Antwoord: Een budget kan altijd worden aangevraagd en wordt dan door het bestuur
beoordeeld.
13. Wijzigingen Huishoudelijk reglement
Het bestuur heeft een aantal wijzigingen voorgesteld: o.a. fouten hersteld, wijziging m.b.t.
ouderbijdrage, kleine aanvullingen. Er zijn geen vragen of opmerkingen (waarschijnlijk omdat
niemand de wijzigingen heeft gelezen).
De ALV stemt in met de wijzigingen in het Huishoudelijk reglement.

14. Toestemming vragen ALV voor uitstel presentatie jaarverslag (na 1 februari 2018)
De ALV stemt in met het voorstel.
15. Terugkoppeling ouder-enquête
Monique Schoemaker (secretaris) geeft een toelichting.
 13 formulieren terug gekregen (ca. 10%); te weinig voor duidelijke conclusies
 Aantal goede en bruikbare opmerkingen/tips; bestuur gaat daarmee aan de slag
Toch zijn er wel een aantal trends uit de antwoorden te halen:
 Bestuur redelijk zichtbaar, kan beter
 Info op website weinig bekeken, kan overzichtelijker i.c.m. commissies en MR
 Besteding ouderbijdrage is duidelijk
 Matige interesse in ouderinfo-avond
 Nauwelijks/geen interesse in open podium of ruilmarkten
 Nauwelijks interesse in First Lego League
16. Rondvraag + sluiting
Er zijn geen vragen.
Natalie sluit de vergadering om circa 22:00 uur en bedankt iedereen voor zijn/haar inbreng.

