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1. Opening + agenda
Natalie de Folter (voorzitter) opent de vergadering om 20:30 uur en heet iedereen welkom in
de warme aula met een brommende airco. Zij neemt de agenda door en licht toe waarom de
begroting voor schooljaar 2019/2020 en de hoogte van de ouderbijdrage niet op de agenda
staan. Dit heeft te maken met de herpositionering van de OV en het feit dat de MR nog niet
heeft ingestemd met de hoogte van de ouderbijdrage.
Als gevolg hiervan zal er in oktober weer een ALV zijn met bovengenoemde punten en
meteen de jaarrekening van schooljaar 2018/2019. Het voornemen is om voortaan de ALV in
het begin van het schooljaar te houden i.p.v. aan het einde van het schooljaar.
2. Mededelingen
 Bericht van verhindering van Giel Hilgerdenaar, Froukje Wouts, Bob Hopstaken.
 De OV en de penningmeester zijn te bereiken via de bekende emailadressen.
 Natalie brengt de vacatures van de OV onder de aandacht. Helaas heeft niemand zich
voor vanavond gemeld. In oktober zijn er weer verkiezingen.
3. Notulen ALV 21 juni 2018
Er zijn geen vragen of opmerkingen. De notulen worden vastgesteld door de ALV.
4. Voorstellen nieuwe directeur
Sandra Buys stelt zich voor. Per 1 juli 2019 gaat de functie in. Sandra benadrukt dat haar deur
altijd open staat (ook voor ouders). Als men vragen of opmerkingen heeft, kan men haar
altijd aanspreken.
Sandra woont in Son, heeft drie kinderen die op de middelbare school zitten, ze heeft
communicatie gestudeerd en daarna journalistiek. Ze heeft gewerkt bij de gemeente Tilburg
en bij de TU Eindhoven. Daar heeft ze veel veranderprocessen begeleid. Sandra is blij met
deze stap in haar carrière. En blij dat ze zich nu in kan zetten voor het basisonderwijs.
V: Je komt niet uit het basisonderwijs. Hoe ga je die kennis oppikken?

A: Erbij leren. Ook steunen op het professionele team van DKH. En vertrouwen op de
opgebouwde kennis en kunde in het werkzame leven.
V: Waarom juist nu naar het basisonderwijs, terwijl veel mensen het onderwijs verlaten?
A: Ik heb een mening die ik graag wil uitdragen. Als ouder kon ik dat niet, maar nu als
directeur wel.
5. Herpositionering OV
Natalie licht de herpositionering van de OV toe. Afgelopen schooljaar heeft de OV (soms met
de MR) meerdere gesprekken gehad met de interim-directeur (Koen). De insteek van Koen
was dat er meer verantwoordelijkheid bij het team komt te liggen (en minder bij de ouders)
m.b.t. de activiteiten van de diverse commissies. De insteek van de OV was om de begroting
van de OV te herzien. Er staan teveel posten op die eigenlijk op de schoolbegroting horen te
staan. De ouderbijdrage is daardoor vrij hoog. De ouderbijdrage willen we ongeveer
gelijkstellen aan scholen in de omgeving.
De ouderbijdrage zal besteedt worden aan evenementen, vieringen en jaarlijks te bepalen
doelen. Dit zal in overleg met het team gebeuren..
De aansturing van diverse commissies zal nu bij het team komen te liggen, zoals de
biebcommissie, de versiercommissie en de tuincommissie. School zal ook een aantal
werkgroepen oprichten om diverse andere onderwerpen onder te brengen, zoals
duurzaamheid, educatief partnerschap en communicatie.
Er zijn nog twee taken die vervallen bij de OV. De inning van het geld voor het schoolreisje en
het kamp wordt vanaf het aankomende schooljaar door school gedaan. Het is namelijk erg
lastig voor de penningmeester (ouder van school) om andere ouders aan te spreken op
wanbetaling. I.v.m. de privacy en de rolverdeling kan school dat beter doen.
De andere taak die vervalt is de organisatie en administratie van de TSO. I.v.m. de invoering
van een continurooster vervalt de TSO met ingang van het nieuwe schooljaar.
6. MR
Jan Fidder doet het woord i.v.m. afwezigheid van Bob Hopstaken. Beide ouders vormden
afgelopen jaar de MR met de leerkrachten Aniel en Marianne. De MR heeft het dit jaar druk
gehad met de missie & visie, de vacature voor directeur, de nieuwe huisvesting en overleg
met de Regenboog. Jan geeft aan dat hij en Bob nog één jaar de MR doen en daarna stoppen.
V: Kan er al iemand meedraaien in de MR? Want als er straks twee ouders de MR verlaten,
gaat er meteen zoveel kennis verloren.
A: Het is de bedoeling dat er rond carnaval verkiezingen komen. Er is dan voldoende tijd om
mensen in te werken.
7. Jaarrekening OV 2017/2018 en verslag kascommissie
Esther Mayntz (de penningmeester) geeft een toelichting op de jaarrekening 2017/2018 van
de OV. De Kascommissie is akkoord. Er is een negatief resultaat van €600,-. Dat is niet erg,
want er is een hele grote buffer van circa €15.000,V: Wordt dit bedrag nog afgebouwd? Dus wordt het geld besteedt?
A: Dat is wel de bedoeling. Dat hopen we te laten zien in de begroting die we in oktober
presenteren.
De jaarrekening wordt in stemming gebracht: de jaarrekening wordt unaniem aangenomen
en daarmee wordt het bestuur en de kascommissie decharge verleend.

8. Jaarrekening TSO 2017/2018 en verslag kascommissie
Esther Mayntz (organisatie en administratie TSO) geeft een toelichting op het jaarverslag van
de TSO. De Kascommissie is akkoord.
Vanaf komend schooljaar komt er een continurooster, dat betekent dat de TSO vervalt. De
administratie zal worden afgerond. Alle tegoeden van de strippenkaarten worden terug
gestort. Alle huidige TSO-medewerkers hebben een bedankje gehad vanuit de TSO-pot.
V: Hoeveel geld blijft er ongeveer over in de TSO-pot?
A: Circa €5000,-. Dat komt vnl. omdat er afgelopen jaren niet is geïnvesteerd in scholing.
V: Kan er van het geld een grote koelkast aangeschaft worden, zodat alle kinderen hun lunch
daarin kunnen zetten?
A: Goed idee. Maar school kan dit in principe ook doen. Is handiger i.v.m het afboeken. Er zal
i.i.g over nagedacht worden.
Esther vertelt dat er in overleg met de interim-directeur en de MR een leerlingenraad is
ingesteld met leerlingen van groep 5, 6 en 7. Zij mochten ideeën inbrengen over de
besteding van het geld. Dat werkt goed. De betrokkenheid van de leerlingen wordt door alle
partijen als positief ervaren. In het nieuwe schooljaar wordt een beslissing genomen over de
besteding van het geld.
9. Verkiezingen leden bestuur en kascommissie
D.m.v stembriefjes kan er gestemd worden op Esther Mayntz voor het bestuur
(herverkiezing) en op Mariëlle de Wit voor de Kascommissie. Helaas hebben geen nieuwe
ouders zich gemeld voor een bestuursfunctie. De vacatures (secretaris, algemeen bestuurslid,
over een half jaar voorzitter) blijven open staan.
10. Toelichting werkgroepen en werving
Natalie licht toe dat ouders interesse kunnen tonen voor werkgroepen en commissies. Op de
voorliggende A4-tjes kan men de naam achterlaten.
Koen licht de werkgroepen Educatief Partnerschap, Communicatie en Duurzaamheid toe.
Samen optrekken is belangrijk. Team wil graag samenwerken. Afgelopen jaar zijn er al een
paar mooie werkgroepen geweest, bijvoorbeeld de TSO-werkgroep.
(Er wordt goed ingeschreven door ouders onder genot van een kopje thee.)
11. Uitslag stemming
De MR-leden hebben de stemmen geteld. Er zijn 28 stemmen uitgebracht.
Esther: 27x ja, 1x blanco
Mariëlle 27x ja, 1x blanco
Esther Mayntz is voor een periode van 2 jaar herkozen tot bestuurslid (penningmeester);
Mariëlle de Wit is voor een periode van 2 jaar gekozen in de Kascommissie.
12. Rondvraag en sluiting
Natalie sluit de vergadering om 21:50 uur.

