Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Oudervereniging van
RK BS Het Vogelnest, d.d. 10 oktober 2013

1.

Opening
Voorzitter Léon Heijdra opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Er zijn
naast leden van het team en bestuursleden van de OV diverse ouders aanwezig. In
totaal zijn er ongeveer 30 personen aanwezig, een record vergeleken met de
voorgaande jaren. Een goede zaak!
Voor de pauze geeft Ine een boeiende presentatie over het nieuwe schoolprofiel Talent
in Taal!, waarbij - zoals de naam al aangeeft - de nadruk op taal ligt. Een leuk onderdeel
van deze presentatie waren de filmpjes, waarin diverse kinderen à la het programma
Praatjesmakers iets moesten omschrijven.
Vervolgens geeft onderwijsvormgever Ellen Kuster een eveneens boeiende presentatie
over de ideeën en plannen voor de nieuwe inrichting van de school, die zij samen met
het team bedacht heeft. De nieuwe inrichting zal ook aansluiten bij het nieuwe
schoolprofiel. Er is budget om deze plannen stapsgewijs te realiseren, aldus Iris, maar
het is niet uitgesloten dat ook een bijdrage vanuit de OPA(Oud Papier)-gelden gevraagd
zal worden. Een deel van de vloer van de gang is in een zo slechte staat, dat daarvoor
niet op de plannen gewacht kan worden, de gemeente heeft toegezegd dit deel van de
vloer in de herfstvakantie te zullen renoveren. Omdat er in de plannen voor de
schoolinrichting ook items van stof voorkomen, kussens en dergelijke, is een
aandachtspunt dat sommige kinderen en ouders allergisch zijn voor huismijt. Hier moet
bij de stofkeuze rekening mee gehouden worden. Verder is het een goed idee om een
soort tipwand/tiplijst voor ouders te maken, waar zij hun tips over de inrichting van de
school kunnen opschrijven.
Na een korte pauze wordt begonnen met het officiële gedeelte van de ledenvergadering.

2.

Verslag van de vergadering van 4 oktober 2012
Opgemerkt wordt dat het erop lijkt dat er weinig gedaan wordt om de ontbrekende
ouderbijdragen alsnog binnen te halen. Dit is onjuist. Penningmeester Mike van der Weg
stuurt een eerste herinnering met de kinderen mee. Een tweede herinnering wordt door
Mike aan de betreffende ouders zelf overhandigd op hun huisadres. Daarbij worden ze
ook nog eens aangesproken op het belang van de betaling en worden ze nogmaals
verwezen naar Stichting Leergeld. Vervolgens wordt er daarna nog telefonisch contact
met hen opgenomen of we nog op hun bijdrage kunnen rekenen. Kortom, er wordt zeer
zeker veel actie ondernomen om de bijdragen binnen te krijgen.
Het verslag wordt verder ongewijzigd vastgesteld.

3.

Financieel overzicht van 2012 - 2013
Mike geeft een extra toelichting op het financiële overzicht in het aan de ouders
uitgereikte boekje. We hebben het schooljaar ook dit keer weer positief afgesloten. De
kascontrole van het schooljaar 2011-2012 heeft alsnog plaatsgevonden en was akkoord.
Dit is ook het geval voor het schooljaar 2012-2013. Mike meldt verder dat er nog 299,43
euro aan OPA-gelden moet binnenkomen uit het afgelopen jaar.
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4.

Kascommissie (en opvolging)
De kascommissie bestond dit jaar uit Sandra Nieuwenhuijsen en Joanne Laforteza
Jacinto. Omdat Sandra in het bestuur van de OV is gekomen en Joanne heeft
aangegeven de controle niet meer te willen doen, zullen nieuwe mensen de kas moeten
controleren. De opvolging van de kascommissie schuiven we door naar het schooljaar.

5.

Aftredende en aantredende bestuursleden
De vergadering gaat akkoord met het benoemen van Sandra Nieuwenhuijsen en Henry
Wulff tot nieuwe bestuursleden, waarbij Henry Léon zal opvolgen als voorzitter. Léon
blijft dit schooljaar nog gewoon bestuurslid. We nemen hier ook afscheid als bestuurslid
van Gerard Huntelerslag, die jarenlang met veel enthousiasme en onvermoeibare
praktische inzet deel heeft uitgemaakt van het bestuur. Léon bedankt Gerard daarvoor.

6.

Voorstellen nieuwe voorzitter
De nieuwe voorzitter krijgt het woord. Henry is een groot voorstander van een grote
participatie van de ouders binnen de school. Hij merkt op dat er een inschrijflijst voor
ouders voor diverse activiteiten aanwezig is en gaat er vanuit dat iedereen die invult,
zodat we de nieuwe wind die is gaan waaien nog meer elan kunnen geven.
Henry vertegenwoordigt ook de school bij de MR, samen met de twee nieuwe MR-leden
Petra Poelmans en Kristel Schaap.

7.

Concept-begroting 2013-2014
Mike meldt dat bij de concept-begroting dezelfde formule is gehanteerd als vorig jaar. De
budgetten zijn gehaald met een paar kleine overschrijdingen en hoeven dus niet
veranderd te worden. Voor het kamp van groep 8 zijn er maar 5 kinderen, de conceptbegroting daarvoor zal niet gehaald worden. Er zal waarschijnlijk vanuit de OV extra
financiering voor moeten komen, evenals mogelijk van de ouders zelf.
Dit schooljaar zal Mike’s laatste jaar als penningmeester zijn. Sandra is bereid het
penningmeesterschap van Mike over te nemen.

8.

Vaststellen ouderbijdrage
De ouderbijdrage wordt ongewijzigd vastgesteld. Dit blijft dus 25 euro per jaar. Ook de
overige bijdragen blijven hetzelfde, te weten de bijdrage voor het schoolreisje 33 euro [in
de Jaarkalender staat deze foutief op 32 euro, meldt Mike], voor het kleuterfeest 13 euro
[in de Jaarkalender foutief 12 euro] en voor het schoolkamp 80 euro.

9.

Jaarverslagen
Léon verwijst voor de activiteiten van de commissies in het afgelopen schooljaar naar
het uitgereikte boekje, waarin deze per commissie beschreven staan. Hij bedankt alle
ouders die hebben meegeholpen daarvoor. Het enthousiasme van de ouders heeft het
voor Léon extra leuk gemaakt om mee te mogen draaien in de OV, waarvan de laatste 6
jaar als voorzitter.

10. Rondvraag
Gevraagd wordt waarom het Nestcafé - waarbij ouders een deel van de ochtend
mochten meekijken in de klas - afgeschaft is, zeker nu ouders vanaf groep 4 aan het
begin van de les niet meer in de klas mogen kijken. Het is zo gauw niet bekend
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waarom het Nestcafé in het verleden is afgeschaft, het idee om het weer in te
voeren kan op de tipwand/-lijst komen te staan.
Gevraagd wordt wat er met de opbrengst van de Jantje Betonactie gedaan wordt.
Ine meldt dat de 180 euro voor iets voor buiten het schoolgebouw gebruikt moet
worden en dat de kinderen hiervoor ook ideeën mogen aanbrengen.
Gevraagd wordt of er nog verschuivingen zijn in de schooltijden, bijvoorbeeld
richting continurooster. Iris antwoordt dat dit geen speerpunt van de school is
geworden.
Gevraagd wordt wat de rol van de OV nu eigenlijk inhoudt. De OV zorgt ervoor dat
een aantal structurele (feest)activiteiten voor de kinderen plaats kunnen vinden,
namelijk Sint- en Kerstviering, Paasviering, carnaval, kleuterfeest, schoolreis,
schoolkamp en musical en een sportdag. Verder wordt er geld via OPA verdiend en
dat geld wordt aangewend voor extra leuke of nuttige dingen. Voorwaarde bij deze
bestedingen is dat het voor de kinderen in het algemeen moet zijn, niet voor één
enkel kind of een paar. Voorbeelden hiervan zijn het klimhuisje op de speelplaats en
de digiborden in de klassen. Elk kind dat op school komt heeft daar praktisch nut
van.
De OV houdt zich niet bezig met het onderwijs, daar is een ander orgaan voor, de
MR. De OV heeft wel net als de MR een soort klankbordfunctie, opmerkingen en
verhalen van ouders kunnen bijvoorbeeld in de vergaderingen teruggekoppeld
worden aan het team, aldus Henry, Mike en Léon.

11. Sluiting
Henry sluit de vergadering en bedankt Léon voor zijn grote inzet als voorzitter in de
afgelopen jaren, Gerard voor zijn grote inzet bij diverse projecten, zoals het OPAgebeuren, èn iedereen voor zijn of haar aanwezigheid en bijdrage op de vergadering.
Verslaglegging: Cor van Donkersgoed
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