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1. Opening + agenda
Natalie de Folter (voorzitter) opent de vergadering om 20:05 uur. De ALV is onderdeel van
een ouderavond waarin Sandra een aantal onderwerpen behandelt en de MR een
presentatie houdt. Natalie neemt de agenda door. Het voornemen is om voortaan de ALV in
het begin van het schooljaar te houden i.p.v. aan het einde van het schooljaar, zodat de
jaarrekening van het voorgaande schooljaar behandelt kan worden en de begroting van het
lopende schooljaar.
2. Mededelingen
Geen mededelingen.
3. Notulen ALV 21 juni 2018
Er zijn geen vragen of opmerkingen. De notulen worden vastgesteld door de ALV.
4. Herpositionering OV
Natalie licht de herpositionering van de OV toe. Afgelopen schooljaar is onder leiding van
Koen Verwold deze verandering ingezet. Er zijn veel taken afgevallen, zoals de inning van de
TSO-gelden, de inning van de bijdrage voor kamp en schoolreisje, de aansturing van diverse
commissies. Er ligt nu meer verantwoordelijkheid bij school en minder bij de OV. Verder
komen nu veel budgetten van school i.p.v. uit de ouderbijdrage. Daardoor kan de hoogte van
de ouderbijdrage omlaag, waardoor we beter aansluiten bij scholen in de omgeving. De
budgetten van de evenementen en vieringen komen nog wel uit de ouderbijdrage. Een
andere taak van het bestuur is het blijvend stimuleren van ouderparticipatie.
5. Jaarrekening OV 2018/2019
Esther Mayntz (de penningmeester) geeft een toelichting op de jaarrekening 2018/2019 van
de OV. De Kascommissie is akkoord, maar heeft wel een aantal aanbevelingen gedaan. Zo zal
er vanaf dit scholjaar gewerkt gaan worden met een boekhoudprogramma. Er is een positief

resultaat van €236,-. Er is meer ouderbijdrage binnen gekomen dan begroot en er is minder
uitgegeven dan begroot. De post van €1000,- voor een nieuwe geluidsinstallatie en LEDverlichting is verschoven naar schooljaar 2019/2020.
De jaarrekening wordt in stemming gebracht: de jaarrekening wordt met grote meerderheid
aangenomen en daarmee wordt het bestuur en de kascommissie decharge verleend.
6. Jaarrekening TSO 2018/2019
Esther Mayntz (organisatie en administratie TSO) geeft een toelichting op de jaarrekening
van de TSO. De Kascommissie is akkoord. Schooljaar 2018/2019 was het laatste schooljaar
van de TSO. Er is nu een continurooster. De administratie is afgerond. Alle tegoeden van de
strippenkaarten zijn terug gestort. Er is nog ongeveer €6000,- over op de TSO-rekening. Zie
agendapunt 7. Vóór de zomervakantie zijn alle TSO-medewerkers bedankt met een presentje
vanuit de TSO-organisatie.
V. Jan: Er is één mevrouw die 18 jaar (!) de TSO gedaan heeft. Zij voelt zich niet gewaardeerd.
Is dat bekend?
A. Esther: Het is bekend. Vanuit de TSO-organisatie is de betreffende mevrouw bedankt.
Echter niet door school. Dat had ze wel verwacht.
7. Restant TSO-gelden
Esther licht toe wat er gaat gebeuren met het restant van de TSO-gelden (circa €6000).
 Geen teruggave aan de ouders (het is nauwelijks uit te zoeken hoeveel geld iedereen
terug zou moeten krijgen en op welke gezinnen dat dan betrekking heeft; het huidige
restant is ongeveer evenveel als 5 jaar geleden, dus het TSO-geld van de laatste jaren
is ook echt besteedt aan de TSO en niet in de spaarpot blijven hangen).
 Een leerlingenraad van de groepen 5,6 en 7 heeft vorig schooljaar ideeën verzameld
waaraan het geld besteedt kan worden. Conclusie: andere voetbaldoelen en een
klimtoestel voor de bovenbouw.
 Verschillende ouders willen graag een koelkast voor de lunch van de kinderen.
 In overleg met team en MR is het volgende besloten: circa €1000,- voor andere
voetbaldoelen; circa €4000,- voor een klimtoestel; circa €1000,- voor een koelkast.
8. Begroting OV 2019/2020
Esther licht de begroting toe. Er zijn veel minder posten dan voorgaande jaren. Er wordt
negatief begroot, omdat we wat willen interen op de spaarpot. Voor carnaval is niets
begroot, omdat we niet weten of er werkelijk een carnavalscommissie actief gaat worden.
Voor diverse werkgroepen is er €500 begroot. Bijvoorbeeld voor de werkgroep
Duurzaamheid.
V: Kost een boekhoudprogramma geld? Zijn er connecties bij ouders voor een goedkoop
boekhoudprogramma?
A. Esther: Ik ben nog bezig met uitzoeken. Ik gebruik het liefst een gratis programma.
Esther licht toe dat de hoogte van de ouderbijdrage kan dalen naar €30 per kind per jaar.
Voor minima wordt dat €15 per kind.
De begroting wordt in stemming gebracht: de begroting 2019/2020 wordt met volstrekte
meerderheid aangenomen.
De hoogte van de ouderbijdrage wordt in stemming gebracht: de hoogte van de
ouderbijdrage voor schooljaar 2019/2020 wordt met volstrekte meerderheid aangenomen.

9. Spaarpot OV
N.a.v. een vraag in de vorige ALV licht Natalie toe hoe groot de spaarpot is van de
oudervereniging. Geld dat is opgespaard van de ouderbijdrage (dus niet van de TSO). Natalie
laat de mutatiestanden van 2013 t/m 2019 zien. Van oudsher staat er een fors bedrag op de
rekening. Dit komt uit de tijd dat we nog een zelfstandige school waren. Sinds 1 januari 2016
vallen we onder PlatOO. Voor een OV is niet meer dan een buffer van circa €3000 nodig. In
augustus 2019 was dat circa €13.000. In de loop van dit schooljaar gaan we een plan maken
met team/directie hoe we het geld kunnen gaan besteden en welk proces daarbij hoort.
Wordt vervolgd.
10. Verkiezingen leden bestuur en kascommissie
Iedereen heeft een stembriefje gekregen. Er zijn twee nieuwe kandidaten voor het bestuur
van de OV: Marlies Koog en Aafke Reker. Er is één nieuwe kandidaat voor de Kascommissie:
Kim Dekkers.
11. Uitslag stemming
De MR-leden hebben de stemmen geteld. Er zijn 28 stemmen uitgebracht.
Marlies Koog: 27x ja, 1x nee
Aafke Reker: 27x ja, 1x nee
Kim Dekkers: 26x ja, 2x blanco
Marlies Koog is voor een periode van 2 jaar gekozen tot bestuurslid.
Aafke Reker is voor een periode van 2 jaar gekozen tot bestuurslid.
Kim Dekkers is voor een periode van 2 jaar gekozen als lid van de Kascommissie.
12. Rondvraag en sluiting
V. Monique: Hoe zit het nu met de AVG? Wat mag nog wel en wat allemaal niet meer?
Tijdens kamp mochten nauwelijks foto’s doorgestuurd worden op de klassenapp. Dat is niet
leuk voor het thuisfront.
A. Sandra: Vanuit PlatOO krijgen we de beleidsregels omtrent de AVG aangereikt. De regels
zijn heel streng. We willen niet de kans lopen een boete te krijgen.
V. Monique: Komt er dit jaar een terugkoppeling van school naar de ouders over de kosten
van het kamp en het schoolreisje? Normaal gesproken deed de OV dat in het jaarverslag. Dan
was ook inzichtelijk of het jaar erna de bijdrage van de ouders gelijk kon blijven of aangepast
moest worden.
A. Sandra: Dat is wel mogelijk.
Natalie sluit de ALV om 20:55 uur. De ouderavond gaat nog even verder.

