Verslag extra OV-vergadering 28 oktober 2014
AANWEZIG: Anita Sluis, Ine Koot, Wendy de Leeuw, Sandra Nieuwenhuijsen, Henry Wulff
(voorzitter), Mike van der Weg en Cor van Donkersgoed (notulen)
AFWEZIG met kennisgeving: Aanvang: 19.30 uur, plaats: Het Vogelnest
1. Welkom, opening en mededelingen
Henry opent de vergadering en heet iedereen welkom.
Deze extra OV-vergadering is ingelast om drie zaken te bespreken. Dit zijn de
voortgang bij het samenstellen van het programmaboekje voor de ALV van 11
december, de ondersteuning van de ALV door de school en de financiën rond het
kamp van groep 8.
Zoals bekend is de ALV die op 16 oktober gehouden zou worden afgezegd. Er waren
maar enkele aanmeldingen en er was geen programma. Er zou meer belangstelling
en participatie moeten komen vanuit de ouders. Ook duurde de terugkoppeling van
de school, dat het voorgestelde programma voor de ALV niet haalbaar was, erg lang.
Besloten is vervolgens de ALV te verschuiven naar 11 december 2014, zonder een
specifiek programma erbij te organiseren.
2. Programmaboekje voor de ALV
Alleen het stukje over de MR ontbreekt nog. Voor de rest is het boekje klaar. Activist
Ine
3. Ondersteuning vanuit de school bij de ALV
Henry betreurt de mening van de school dat de OV in eerste instantie van de ouders
is en in mindere mate van de school. Ine merkt op dat het merendeel van het team
wel genegen is om met de OV mee te denken, zoals te brainstormen over de invulling
van de ALV, maar daar geen uren in wil steken. De bestuursleden van de OV vinden
dit merkwaardig, juist vorig jaar heeft de school de ALV gebruikt om de plannen voor
de verbouwing bekend te maken. De school had bijvoorbeeld de ALV van dit jaar
kunnen gebruiken om de ouders te informeren over de stand van zaken daarbij.
Henry wil van de school een schriftelijke beleidsuitspraak of de school de ALV in het
vervolg wel of niet samen met het OV-bestuur wil voorbereiden en hoeveel uren de
school daarin wil steken. De overige OV-bestuursleden zijn dit met hem eens. De OV
is dus van mening dat er participatie in de ALV moet zijn vanuit de docenten. Ine wil
dit verzoek van de OV graag op papier hebben. Dit hoeft echter niet apart
geformuleerd te worden, omdat het in het verslag komt te staan. Ine zal het verzoek
met het team bespreken en het team zal met een schriftelijk standpunt komen.
Activist Ine Het zal dan niet meer gaan over de ALV van 11 december, want die is
zonder thema, maar over die van de komende jaren. Besloten wordt dit punt ook op
de ALV van 11 december te agenderen. Het antwoord van de school zou dan een
week van te voren binnen moeten zijn, dus rond 5 december.
Ine verlaat de vergadering.
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4. Bespreking financiën kamp groep 8
Er is veel mailwisseling geweest over de financiën van het kamp en er zijn diverse
standpunten ingenomen, constateert Henry. Sandra heeft de financiën van het kamp
van groep 8 met juf Susan besproken en haar voorstel rondgemaild. Omdat er vanuit
het OV-bestuur in eerste instantie maar één reactie op is gekomen, heeft Henry
Susan verzocht door te gaan met de voorbereidingen van het kamp. Omdat diverse
OV-bestuursleden niet gereageerd hebben op de mail van Sandra, wordt nu
afgesproken dat geen bericht altijd akkoord betekent.
Omdat de kosten voor het kamp gestegen zijn, is het voorstel om per kind 5 euro
meer voor het kamp te vragen om zo de kosten dekkend te krijgen. De prijzen van de
accommodaties stijgen nu eenmaal jaarlijks en de afgelopen jaren was het kamp
weliswaar goedkoper, maar waren het hygiënisch minder goede locaties als nu.
Besloten wordt akkoord te gaan met de verhoging van het kamp.Wij gaan dus de
ouders verzoeken 5 euro meer te betalen voor het kamp, als ouders dat niet kunnen
betalen, zal dit uit de OV-gelden betaald worden. Mike plaatst hierbij wel de
kanttekening dat de 80 euro die in het verleden altijd gevraagd is, voor ongeveer 60%
voor het kamp was en 40% voor de musical en het eindfeest. De 85 euro van nu is
echter alleen voor het kamp. Het bedrag voor het kamp gaat daardoor meer dan 40%
omhoog, van ca. 60 naar 85 euro, omdat de kosten voor de musical en het eindfeest
daar nog niet inzitten. De school betaalt de musical, zo heeft Susan aangegeven,
maar dan moet de 250 euro voor het eindfeest nog wel ergens uit betaald worden. De
OV zal dit moeten betalen.
Omdat alles duurder wordt, wordt op voorstel van Henry besloten het schoolgeld voor
de OV jaarlijks te indexeren, te beginnen met het huidige schooljaar, waarbij we de
landelijke prijsindex gaan volgen.
Dit alles zal ook op de ALV aangekaart worden.
5. Sluiting en volgende vergaderdatum
Henry sluit de vergadering rond 20.30 uur. De OV-vergadering van 4 november komt
te vervallen. De volgende vergadering is de ALV op 11 december 2014.

Actielijst
Per 28 oktober 2014
70.
Stukje over MR voor programmaboekje ALV inleveren. Activist: Ine
71.
Standpunt school over participatie team in ALV aan OV-bestuur mailen.
Activist Ine.
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