Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Oudervereniging van
RK BS Het Vogelnest, d.d. 11 december 2014
1.

Opening
Voorzitter Henry Wulff opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Er zijn
naast leden van het schoolteam en OV-bestuursleden slechts weinig (4) ouders
aanwezig. De aanwezigen vinden dat jammer. Het wordt verder besproken onder punt 3.
Henry heeft in het afgelopen schooljaar veel positieve ontwikkelingen gezien, zo is de
school van binnen positief veranderd en ook het schoolplein is aangepakt. Een punt van
zorg is de ouderparticipatie, slechts enkele ouders zijn vandaag gekomen. De eerder
voor 16 oktober geplande ALV heeft de OV zelfs moeten afzeggen vanwege het zeer
geringe aantal aanmeldingen.
Henry bedankt de ouders, het team en dan speciaal Ine, en de OV-bestuursleden voor
hun inzet voor de school en de OV. Hij bedankt Léon voor het voorzitterschap van de
OV, dat hij zoveel jaren met plezier gedaan heeft, en Mike van der Weg, de penningmeester, die deze functie overdraagt aan Sandra Nieuwenhuijsen. Jammer is dat Mike
door ziekte niet op deze ALV aanwezig kan zijn. Ook bestuurslid Wendy de Leeuw is
door omstandigheden afwezig. Verder hebben Sandra Nieuwenhuijsen en Anita Sluis
weer voor het jaarboekje gezorgd, waarvoor dank !

2.

Conceptverslag van de ALV van 10 oktober 2013
In het verslag werd opgemerkt dat het een goed idee zou zijn het Nestcafé - waarbij
ouders een deel van de ochtend aanwezig mogen zijn in de klas - weer in te voeren. Het
team heeft dit wel besproken, maar daar is nog niets concreets uitgekomen. De ouders
zouden bijvoorbeeld op een ochtend uitgenodigd kunnen worden op de koffie, waarbij er
over een van te voren vastgesteld onderwerp gepraat zou kunnen worden. Het team zal
dit verder oppakken. Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

3.

Stand van zaken OV / ALV / school en toekomst
Er wordt gediscussieerd over de stand van zaken en toekomst van de OV, ALV en de
school. Enkele punten daaruit:
 Het jaarboekje wordt door een ouder te dik bevonden. Zijn de 15 pagina’s van het
boekje niet te veel?. In ieder geval moet de jaarlijkse verantwoording van de OV,
bijvoorbeeld over de financiën, wel bekend gemaakt worden. Een idee is een korte
samenvatting van het jaarboekje naar de ouders/verzorgers te mailen met daarbij een
link naar het volledige jaarboekje.
 De geringe ouderopkomst op de ALV wordt gesproken. Onwetendheid, te druk zijn of
desinteresse? Positief hierbij is dat de ouderlijsten wèl goed ingevuld worden. Er zijn
veel ouders die meehelpen in commissies en dergelijke. Ook de theatervoorstellingen
worden druk bezocht. Aan de andere kant komen er weinig mensen op de
klasseninformatieavonden, waarbij het toch direct om het belang van het kind gaat.
De trend is dat ALV’s ook op andere scholen slecht bezocht worden, op sommige
scholen zijn ze daarom afgeschaft. Wellicht helpt het een spreker over een populair
onderwerp uit te nodigen. Er zou een specifieke ouderenquête over de ALV kunnen
komen met maar twee vragen: waarom zijn jullie niet gekomen en wat moet er
veranderen dat jullie wèl komen?
1

 Gevraagd wordt hoe het zit met een eventueel invoeren van een continurooster. De
school denkt hier over na. De school brengt volgende week een ouderenquête uit,
met daarin ook een vraag over het continurooster.
 Opgemerkt wordt dat de kerstmaaltijd voor de ouders/verzorgers, die vorig jaar zo
goed bevallen is, dit jaar niet gecontinueerd wordt. Jammer, omdat ook al het
familiefeest niet doorgegaan is. Het team geeft uitleg hierover: het team en de
kerstcommissie hebben besloten dat er met kerst drie verschillende activiteiten voor
de ouders komen. Het ene jaar is er een maaltijd in school, gekoppeld aan een goede
doelenactie. Een volgend jaar is er een herdersoptocht met de ouders/verzorgers en
als derde activiteit is er de kerstborrel met vuurkorven en glühwein. Deze activiteiten
wisselen elkaar jaarlijks af. Dit alles zal in de volgende Vogelvlucht komen te staan.
 De aanwezigen vinden dat het sinterklaasfeest zeer geslaagd verlopen is.
 Opgemerkt wordt dat er meer gedaan zou moeten worden met de talenten van de
ouders. Een idee is ouders te benoemen als een soort klassenoudsten.
4.

Financiën
Een ouder heeft vragen en opmerkingen over het financiële overzicht 2013-2014:
 Waarom staat er meerdere keren hetzelfde bedrag bij budget en resultaat en dan
vaak in hele bedragen. Hoe kan het dat de resultaten precies op 0 uitkomen.
 Hoe kan het dat er dit jaar 700 euro verlies is, terwijl het eigen vermogen zakt met
1500 euro. Het verschil tussen kasgeld en uitgaven lijkt niet te kloppen.
 Waarom moet de OV zoveel geld in kas hebben, bijna 9.000 euro is wel erg veel. Is
er ook een minimaal vermogen, een vastgesteld bedrag dat we op de bank dienen
hebben te staan;
 Het financiële verhaal is te lang en te ingewikkeld. De meeste ouders zullen het niet
begrijpen. Het zou in het vervolg stukken korter kunnen;
Deze vragen en opmerkingen zullen met Mike opgenomen worden, die ze verder zal
uitzoeken.
Om extra inkomsten te krijgen ter compensatie van het verdwijnen van de OPA (Oudpapier)-gelden, wordt voorgesteld om na schooltijd tegen betaling een klaslokaal ter
beschikking te stellen, om er bijvoorbeeld workshops te houden. Dit is leuk voor de
kinderen en de school houdt er geld aan over.

5.

Kascommissie (en opvolging)
Er moet weer een nieuwe kascommissie komen. Jan Baas wordt hiervoor gevraagd, hij
zal erover na te denken. Er moet dan nog een tweede persoon gevonden worden.

6.

Vaststellen ouderbijdrage
Het voorstel van het OV-bestuur is om de ouderbijdrage jaarlijks te indexeren, te
beginnen met dit schooljaar. De vergadering gaat hiermee akkoord. De bijdragen
worden: algemene ouderbijdrage 26 euro; bijdrage kleuterfeest 14 euro; bijdrage
schoolreis 34 euro en bijdrage kamp 85 euro.

7.

Sluiting
Henry bedankt met name de ouders die vanavond gekomen zijn en sluit de vergadering.
Verslaglegging: Cor van Donkersgoed
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