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R.K. BASISSCHOOL OLOF PALME

Notulen algemene ledenvergadering Oudervereniging Olof Palme
14 oktober 2015 om 20.00 uur in de Olof Palme
Aanwezige bestuursleden:
Marcel Jobsen, Elise Jensen, Koen van Nieuwburg, Ruud van de Wiel, Johan Drabbels, Mart
Eekels, Hans van Mil, Kimm Verhoeven, Esther van Meel, Christine Verschuren, Kristel
Minke, Antoine van Wanrooij, Margreet Ophorst, Marloes Pijnenburg, Ageeth Niederer, Onno
van de Geijn, Karin Herrings (waarnemend directeur), Ton Kamp (directeur)
Aanwezige overige leden:
Susanne van Alphen, Anyes Bertens, Leonie Paardenkooper, Jacintha van der Sanden,
Marlies Bourgonjen, Els van Riel
Afgemeld:
Sylvia Stevens, Olaf Beunes, Tim Pelle, Gert Jan Smits
Notulist:
Elise Jensen
1.

Opening
Voorstelrondje ter kennismaking

2.

Vaststellen agenda

3.

Bestuursverkiezing Oudervereniging
Dit jaar een volledig aftredend dagelijks bestuur. Onno, Ageeth en Sylvia nemen
afscheid.
Marcel wordt voorzitter, Koen wordt penningmeester, Elise wordt secretaris.
Aanwezige leden zijn akkoord met deze bestuursovername. Dus is het nieuwe bestuur
benoemd.
Ton bedankt alle aftredende OV leden. Naast Onno, Ageeth en Sylvia neemt ook Tim
dit jaar afscheid.
Ton heet het nieuwe dagelijks bestuur welkom en wenst hen veel succes.

4.

Vaststellen notulen ALV 12 november 2014
Koen was beschikbaar voor kascontrole. Omdat hij nu penningmeester wordt is deze
plaats is overgenomen door Els van Riel.
Geen opmerkingen, dus notulen zijn vastgesteld.

5.

Financieël verslag 2014 - 2015
Ageeth licht het verslag toe.
Club van 50 moet nog gefactureerd worden voor dit jaar (2015).
Geen vragen verder.
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6.

Verslag kascommissie
Els en Suzan zijn bij beide penningmeesters langs geweest. Alles doorgekeken. Geen
opmerkingen, alles klopt waarvoor complimenten.
Suzan deed dit voor de 2e keer dus is aftredend. Els doet het volgend jaar weer. Dus 1
nieuw lid gezocht. Nu geen aanmelding, oproep volgt.

7.

Vaststellen begroting 2015 – 2016
Koen licht toe.
Voorjaarsmarkt is er niet dit schooljaar dus niet begroot voor 2015-2016.
Club van 50 facturering komt nog dit jaar (2015).
Onno vraagt of er al stappen zijn gezet mbt sponsoring van speeltoestel voor
jubileumkado. Tip: begin op tijd!
Geen vragen verder.

8.

Vaststellen ouderbijdrage 2015 – 2016
Blijft 28,50 euro per kind. Eind februari 2016 incasso.

9.

Vaststellen Huishoudelijk Reglement, versie 2015
Het huishoudelijk reglement van 27 juni 2005 is aanpast aan deze tijd. Wat minder
gedetailleerd mbt snel veranderende onderwerpen. Eruit gehaald wat niet nodig is in
een huishoudelijk reglement.

10.

Commissies
Sinterklaascommissie: Marloes en Kimm gaan Esther en Margreet na dit jaar
overnemen. Daarom nu meedraaien. OV regelt de aankomst en zorgt voor de Sint en
de Pieten en begeleidt deze. Ook zorgt de OV voor de pieten bij pietengym.
Kerstcommissie: OV verzorgt het drinken bij het kerstbuffet.
Voorjaarsmarkt: OV verzorgt de catering.
Jubileumcommissie: 2016 project culturele feesten. Afsluitende woensdag ochtend.
Invulling nog onbekend.
Speeltoestellen: Gecertificeerde speeltoestellen. Er wordt bijgehouden wanneer er
onderhoud nodig is en wanneer er vervanging nodig is. Meldingen van ongelukken
worden geregistreerd.
Paascommissie: OV verzorgt het drinken bij het paasontbijt.
Sponsorcommissie: Zorgt voor extra geld voor school. Club van 50, oud papier
inzamelen, frituurvet inzamelen, oude kleding inzamelen.
Verkeerscommissie: Enkele ouders + 2 leerkrachten. Activiteiten rondom verkeer
organiseren: gele strepen actie, verlichtings controle, oversteekdiploma, dode hoek
project, ANWB workshops, dikke duimen dag. Samenwerking met gemeente en politie.
Groepsoudercommissie: Leerkracht kiest nav opgestelde regels/adviezen de
groepsouders van eigen groep. OV zorgt voor verzameling van gegevens van deze
ouders, geeft uitleg over de functie van groepsouder, zorgt voor betaling van
vergoeding aan de groepsouder wanneer de klas daar recht op heeft en beantwoordt
vragen mbt de functie groepsouder.
Carnavalscommissie: OV zorgt voor drinken en een worstenbroodje tijdens carnaval.
Hoofdluiscommissie: Coördineert de hoofdluisaanpak. Het protocol gaat aangepast
worden aan de RIVM richtlijnen.
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Allergiecommissie: Ouders van kinderen met een allergie melden zich bij deze
commissie. De commissie inventariseert wat er getrakteerd wordt bij
groepsoverstijgende momenten en communiceert dit naar de betreffende ouder zodat
deze op de hoogte is en een alternatief aan het kind kan meegeven. Kristel Minke wil
een link zijn tussen commissie en OV. Daarom valt deze commissie vanaf nu ook
onder de OV
11.

Rondvraag & sluiting
Onno en Ageeth: wenst iedereen veel succes
Suzan: waarom is er gekozen om de koelkasten voor de TSO te stoppen? Karin en
Ton lichten toe. Deze keuze komt als onderdeel voort uit actiepunten nav breder
proces om te zoeken naar rust in de gangen en in de klas. Het is een proef tot aan de
herfstvakantie. Team en TSO evalueren dit daarna.
Marlies: 1 jaar geen voorjaarsmarkt? Ja ivm jubileum geen voorjaarsmarkt in 2016
Schoolreis 2 keer per 5 jaar. Niet voor iedereen duidelijk: Ton zorgt voor vermelding in
de schoolgids.
Anyes: komt er weer een jubileum musical? Nee, dit was alleen bij 25 jarig bestaan.

Rond 21 uur is de vergadering afgesloten
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