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Aanwezig vanuit het bestuur:
Onno v.d. Geijn, Margreet Ophorst, Esther van Meel, Marja van Sluisveld, Mart Eekels, Antoine van
Wanrooij, Robert van Esch, Elise Jensen, Olaf Beunes, Ruud v.d. Wiel, Johan Drabbels, Christine
Verschuren, Lisette v.d. Assem en Hans van Mil.
Aanwezige leden: Wendy Verdiesen, Ton Kamp, Carla v.d. Geijn, Karin van Hemert, Esther v.d. Aa,
Anyes Bertens, Michiel en Marcha v.d. Water, Paul van Beurden, Koen van Nieuwburg, Lianne Klomp,
Susan van Alphen, Renate van Drunen, Marlies Bourgonjen, Eef v.d. Aa, Stefan Vogels, Marcel
Jobsen, Margot van Trienen, Tanja Klerks, Colinda Smits, Yvette Mertens, Angelien van Mensfoort en
Thirza Tonkes.
Afwezig: Tim Pelle en Ageeth Niederer
Notulist: Sylvia Stevens

Punt

Omschrijving

1.

Opening vergadering
Hartelijk welkom namens de OV op deze ALV 2014. Bedankt dat jullie in
zulke grote getale aanwezig zijn. Er volgt een voorstelrondje langs
iedereen in de zaal.

2.

Vaststellen agenda van de ALV
Michiel van de water wil graag bij de commissie speeltoestellen of bij de
rondvraag de veiligheid van de speeltoestellen meegenomen hebben.

3.

Vaststellen notulen van de ALV 5 november 2013
Ook hier zijn geen opmerkingen, dus de notulen worden vastgesteld.

4.

Onno vertelt in afwezigheid van Ageeth de opbouw van de opbrengsten en uitgaven
en hoe de OV er op dit moment financieel voorstaat.
Renate van Drunen: waarom staat iets waar een 0 achter staat toch op de balans? Dit
is om aan te geven dat het een bezit is van de OV.
Susan van Alphen: waarom is de pot van de Club van 50 zo groot. Dit bedrag blijft
oplopen en zij heeft dit al eerder aangegeven. In principe worden er per 3 jaar
doelen vastgesteld en voorgelegd aan de leden van de Club van 50. De laatste keer
was in december 2012 en toen is niet al het geld uit de pot opgegaan. Dit zal
voorgelegd gaan worden aan Hans van Mil die later zal aanschuiven tijdens de
vergadering.

5.

Verslag kascommissie
Onno leest het verslag van de kascommissie, bestaande uit Susan van Alphen en
Colinda Smit, voor. Kascommissie heeft geen vragen en is akkoord. Als opmerking is
wel geplaatst dat er gekeken moet worden naar de reservering van het kamp.
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Benoeming nieuw lid kascommissie
Colinda is aftredend. We zoeken een nieuw lid. Koen van Nieuwburg zal deze taak op
zich nemen en samen met Susan van Alphen de kascommissie vormen.
6.

Vaststelling begroting 2014-2015
Er is zijn geen vragen na het doorlopen van de begroting.
Alles loopt verder in lijn. Begroting is vastgesteld

7.

Aftredende maar herkiesbare bestuursleden. Aftredende bestuursleden: Hans van
Mil wil je je weer herkiesbaar stellen? Ja hij wil zich weer herkiesbaar stellen. Hans is
bij deze weer benoemd voor de komende periode. We nemen nu wel afscheid van
Lianne Klomp en bedanken haar voor al die jaren inzet voor de OV.
Marja van Sluisveld volgt Ton Kamp op vanuit de directie van de Olof Palme.
Er zijn vier nieuwe bestuursleden die bij deze zijn toegetreden tot de OV: Johan
Drabbels, Ruud v.d. Wiel, Antoine van Wanrooij en Robert van Esch.

8.

Commissies (verslag door commissie zelf)
Speeltoestellen: Door Ton en Olaf wordt er geïnventariseerd en op basis van wat zijn
in kaart brengen, wordt er een reservering gemaakt. Ook een ongevallenregistratie
wordt bijgehouden. Komende jaren zal er het een en ander vervangen moeten
worden.
Michiel van de Water wil graag weten hoe het met de veiligheid van de
speeltoestellen is? Zijn dochter heeft haar pols gebroken en op hetzelfde toestel heef
een andere leerling haar elleboog gebroken. In de tijd dat hun zoon in de onderbouw
zat is er ook iemand uit het toestel gevallen. Ton Kamp: Er wordt altijd een Arbo
jaarverslag gemaakt en een risicoinventarisatie door Arbo. Er wordt ook een logboek
bijgehouden. Er is nog geen terugkoppeling van de ongevallen aan de speeltoestel
leverancier gedaan. Michel kent iemand bij de leverancier en die gaf dat als tip zodat
de leverancier op de hoogte is als er zulke ongevallen gebeuren. Team/directie wil
met de leverancier nagaan wat er eventueel gewijzigd kan worden. Het heeft de
aandacht. Stefan Vogels: wat is er mis met de duikelstangen? Ton Kamp: deze
worden binnenkort vervangen als er ook nieuwe duikelstangen komen.
Sinterklaascommissie: Voorbereiding in volle gang. Want sinterklaas staat eer bijna
voor de deur. Sinterklaasjournaal wordt gevolgd als leidraad voor het
Sinterklaasprogramma. De leraren zijn hier weer van op de hoogte. De aankomst van
Sinterklaas zal deze keer niet aan de straatzijde zijn maar op het plein tussen de rode
en de gele olof Palme.
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Kerst: Sint weg - kerst in aantocht. Groep 1-3 vieren kerst op school en gaan een
musical bekijken die weer opgevoerd wordt door ouders van kinderen in de groepen
1-3. Groep 4-8 gaan ’s-avonds naar de kerk. Alle kinderen genieten van een buffetje
in de klas. 1 euro per kind voor het kerstbuffet is sinds vorig jaar vervallen. Ouders willen er
bijna nooit iets voor hebben en het geld werd voor versiering gebruikt. Als ouders dit wel
willen, kunnen ze het declareren. Het geld wat hierdoor overblijft , kan weer voor andere
zaken ingezet worden. Vorig jaar is er 1 persoon die gedeclareerd heeft.
Lief en Leed: Attent zijn op gebeurtenissen. Dit betekent dat er een kaartje gestuurd wordt
bij een huwelijk van een teamlid of dat de OV een bijdrage doet bij een geboorte van een
kind van een leerkracht of dat er bloemen bezorgd worden bij een langdurig zieke leerkracht.

Carnaval: Vorig jaar is gebleken dat het voor sommige kinderen in groep 5 te
imponerend was om met groep 6, 7 en 8 in de Voorste Venne carnaval te vieren. Dus
dat zal opnieuw bekeken gaan worden. Verder is het een leuk feest geweest en de
modeshow bij de groepen 1-2 waarbij de ouders mogen kijken, wordt altijd als erg
leuk ervaren.
Paascommissie: OV koopt voor de paasviering de drank in, verder wordt alles vanuit
school geregeld. Kinderen maken een ontbijt voor elkaar en eten dit gezamenlijk op
in de klas. Dat ziet er altijd erg leuk uit en wordt door de kinderen enthousiast
ontvangen. Samen eten op school vinden de kinderen altijd erg speciaal.
Commissie voorjaarsmarkt: Afsluiting van het project op school. De voorjaarsmarkt is
het visitekaartje van school. OV organiseert de horeca bij de voorjaarsmarkt. Het
team regelt de inhoudelijke kant.
Sponsorcommissie: Er gaat veel geld om in school. Dat moet binnenkomen. Dit kan
op verschillende manieren. Oud papier, kleding, Club van 50 en inzameling frituurvet.
Dit is nog wat minder bekend. Susan van Alphen maakt aan het begin van de
vergadering (bij de behandeling van de financiën)al de opmerking over de hoeveel
geld dat de Club van 50 heeft staan. Dit gaat bekeken worden door de
sponsorcommissie.
Verkeerscommissie: 3x per jaar komt de verkeerscommissie bij elkaar. Er zitten ook
twee leraren in de commissie. Deze commissie houdt de verkeersveiligheid om
school in de gaten. Dit jaar heeft de school het label van verkeersveiligheid weer
behouden.
Er worden vanuit de verkeerscommissie veel acties opgezet. Daarbij kun je denken
aan: Leren oversteken groep 1-2-3, Dikke Duimen actie (de autoloze schooldag),
fietsenkeuring, gele strepen actie, verkeersplein en dode hoek actie (groep 8).
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Anyes Bertens: Er staan vaak auto's op de plaatsen waar de busjes van Mikz horen te
staan. Eef v.d. Aa: Auto's staan vaak buiten de vakken waardoor er onveilige situaties
ontstaan voor de kinderen. Wanneer komt politie in zulke situaties? Christine
Verschuren: Politie komt wel eens maar niet frequent. Vanuit de gemeente is er geen
medewerking voor meer parkeerplaatsen. VVN is bezig om voor heel Nederland
dezelfde regels rondom scholen te creëren. Nu ligt het bij de gemeente en VVN.
Marcha v.d. Water: tip om op te nemen in de nieuwsbrief: vragen om iedereen
achteruit in te laten parkeren dan zijn de kinderen voor de bestuurders veel meer in
beeld.
Coördinatie groepsouders: Begin van het schooljaar wordt er een oproep gedaan
voor groepsouders en wordt dat geïnventariseerd door de leerkracht. De leerkracht
kiest de groepsouders. Rekening houdend met als er ouders het jaar eerder
groepsouder is geweest, wordt deze niet weer gekozen. Zijn er onduidelijkheden of
problemen dan wordt er contact met de groepsoudercoördinator van de OV
opgenomen. Er is een vergadering aan het begin van het jaar voor de beginnende
groepsouders waarin uitgelegd wordt wat de taken inhouden.
Allergiecommissie: Susan van Alphen: er is versterking in de commissie door Daniëlle
Steiger. Fungeren als tussenpersoon. Krijgen lijstjes aangeleverd door team en TSO.
Allergiecommissie zorgen niet voor vervanging maar geven bij de ouders aan wat er
getrakteerd wordt bij de verschillende activiteiten. De verantwoording blijft bij de
ouders liggen.
Luizencommissie: Er blijven altijd wat hardnekkige gevallen, daar wordt veel
aandacht aan besteed en samengewerkt met de GGD. Carla v.d. Geijn: is het een idee
om de luizenmoeders vaker op te leiden hoe ze luizen moeten zoeken/vinden?
Renate van Drunen: GGD een keer 's-avonds laten komen? De laatste keren waren ze
overdag en dan kan niet altijd iedereen. Ton Kamp/Margreet Ophorst: de presentatie
van de GGD staat op de site van school.
9.

Ton draagt het stokje (een letterlijk stokje in de vorm van een potlood) over aan
Marja. Hij neemt ook afscheid van Lianne en Marja stelt zich voor.
Er zijn geen vragen bij de rondvraag.
Onno: Bedankt allemaal voor de aanwezigheid vanavond, tot de volgende keer.
.

