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Punt Omschrijving Actie door Gereed 

1.  Opening  

Marleen heet allen aanwezigen, in het bijzonder de kascommissie, enkele 

ouders en directie, welkom. 

 

  

2.  Vaststellen agenda  
Geen aanvullingen op de agenda. 

  

3.  Notulen vorige vergadering 
In verband met computerproblemen is het bestand van de vorige ALV 
beschadigd. Deze wordt zsm hersteld. 
 

  

4.  Mededelingen. 
Er wordt binnenkort door het dagelijks bestuur een afspraak gemaakt met 
Martijn de Glopper om de gegevens van de Oudervereniging op de nieuwe 
website aan te passen.  
-Jaarverslag: het jaarverslag is akkoord met een 2-tal kleine aanpassingen. 

  

5.  Mededelingen van de directie 
Dank voor het jaarverslag, dit is duidelijk voor nieuwe ouders. De inzet van de 
Oudervereniging wordt zeer gewaardeerd. 
 
Dit jaar is er de prachtige uitdaging om een leerkracht te vinden voor ivm het 
vertrek van Michel Wijngaards. Er zijn ruim 100 reacties ontvangen. Er zijn 
inmiddels 5 gesprekken geweest. Voorkeur gaat uit naar een mannelijk 
leerkracht. Het is zeer jammer dat hij ons gaat verlaten. 

  

Aanwezig Afwezig 

Joyce Bakx Eva Bourgonje 

Ilona den Boer Samantha Gerritsen 

Tamara Braamhaar Angela Liebrechts 

Mariëlle Daane Saskia Roeling 

Tamara Jacobsen Eline Roelofs 

Marloes Kayser Harriëtte Rutenfrans 

Cisca van Kouwen  

Annemiek van Loosbroek  

Kirsten Smit  

Linda Starink  

Brenda Steneker  

Miranda Stouten  

Sylvia Tiemens  

Roswitha Verhoef  

Karine van Vliet  

Marleen Zandbergen  

Marlous van Loosbroek  

Martijn de Glopper 

Dinand Heimer 

Martijn Oosterman 

 

 

In bovenstaande opsomming zijn leden, kascommissie en Directie vermeld. De 

volledige presentielijst is opvraagbaar bij Ilona den Boer.  
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Punt Omschrijving Actie door Gereed 

Hij is een goede leerkracht. Begin oktober wordt een keuze gemaakt welke 
bekend wordt gemaakt via de nieuwsbrief. 
 
Er is een nieuwe lesmethode aangeschaft voor groep 3 welke volgend jaar 
wordt ingevoerd. 
 
Deze week wordt het 40-jarige bestaan van De Schakel gevierd. Vrijdag 23 
september a.s. wordt dit gevierd met het pleinfeest. ’s-morgens wordt deze 
mooie dag feestelijk geopend en is er ijs en later op de dag met een hapje en 
drankje op het pleinfeest. 
 
De leerkrachten hebben ook afgelopen jaar weer de nodige scholing gehad. De 
kanjertraining staat dit jaar niet op de planning muv de nieuwe leerkrachten. 
Ook dit schooljaar zijn er weer een aantal studiedagen. Informatie komt hiervan 
in de nieuwsbrief. 
 
Dit jaar wordt er vanuit de klassen zelf ook een nieuwsbrief gestuurd, dit om 
met ouders een betere binding te krijgen. Deze nieuwsbrief wordt tussen elke 
vakantie verstuurd. 
 
De nieuwe website is online waarvan het 1

e
 pagina algemene informatie bevat 

van school. 
Er kan dan vervolgens gekozen worden voor schoolinformatie waar meer 
informatie te vinden is over de school o.a. de schoolgids. 
Er is dit schooljaar voor gekozen om de schoolgids niet meer als 
papierenversie mee te geven.  
 
Alle 18 lokalen van locatie Hoeven en Donken worden nu gebruikt, dit is een 
mooie groei. Helaas heeft dit tot gevolg dat er tijdens de open dag op 21 
september a.s. geen nieuwe aanmelden kunnen worden gedaan voor dit 
schooljaar en komende schooljaar. 
 

6.  Toetreding/stemming nieuwe leden 
Tamara Braamhaar en Annemiek van Loosbroek stellen zich voor. 
Met algemene stemmen zijn Tamara en Annemiek toegetreden tot 
Oudervereniging De Schakelouders. 

 

 

 

 

 

7.  Controle Kascommissie en goedkeuring financiën schooljaar 2015-2016 

In verband met de afwezigheid van de penningmeester Saskia Roeling licht 
Dinand Heiner en Martijn Oosterman van de Kascommissie en Marleen 
Zandbergen de jaarrekening toe. De kascontrole en administratie zag er 
net als voorgaande jaren verzorgd uit en er zijn geen omissies 
geconstateerd. 
 
Het saldo van de Robeco rekening klopt. Na controle van alle bonnen 
kloppen deze ook.  
 
Ontvangen ouderbijdrage: er is meer ontvangen dan begroot, mede door de 
inzet Martijn en Marlous. Het aantal nieuwe leerlingen was ook hoger dan 
begroot. Vanaf volgend schooljaar zal ook de ontvangen ouderbijdrage worden 
uitgedrukt in een percentage van hetgeen ontvangen had moeten worden. Op 
die manier krijgen wij meer duidelijkheid over de hoeveelheid ouders die 
betalen of juist niet betalen. 
 
Rente Roparco rekening: dit betreft de rente van het schooljaar 2014-205 en 
2015-2016. 
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Punt Omschrijving Actie door Gereed 

Sinterklaas: de pietenpakken locatie Hoeven waren begroot op € 300, - , de 
werkelijke kosten waren € 190, -. 
 
Kerst: de aanschaf van de nieuwe kerstbomen was begroot op € 225, -, de 
werkelijk uitgaven waren € 355, -. 
Door de lagere kosten voor de boodschappen was dit geen probleem. 
 
Schoolreisje 1-2: de werkelijk kosten waren hoger dan het gebudgetteerde 
bedrag. Dit heeft twee oorzaken. De instroom van nieuwe leerlingen was groter 
dan er bekend was op het moment dat de begroting werd opgesteld. 
Daarnaast is ook groep 3-4 locatie Donken mee geweest naar dezelfde locatie. 
De kosten zijn verdeeld obv het aantal leerlingen, hierdoor heeft er dan wel een 
kleine verschuiving plaatsgevonden. 
 
Onvoorziene uitgaven; dit betreft de aanschaf van het softwarepakket voor het 
automatisch incasseren. Vanaf dit schooljaar zijn er alleen nog maar de kosten 
van het onderhoudsabonnement. 

  
Het afscheid van Groep 8 is door school betaald waardoor deze € 0,00 
staat. 
 
De kascontrolecommissie verleent decharge. 
 

8.  Aanstelling commissie kascontrole jaar 2016-2017 
 
Martijn Oosterman stopt na 2 jaar in de kascommissie controle te hebben 
gezeten. Martijn heeft 2 personen van locatie Donken benaderd. 
Zij hebben aangeven dat zij Martijn of Saskia laten weten of zij in de 
kascommissie willen plaatsnemen. 
 

 

 

 

 

9.  Rondvraag 
Marleen vraagt wie het cadeau tijdens de feestelijke opening ter ere van het 
40-jarige bestaan kan aanbieden namens de Oudervereniging. Marloes geeft 
aan dit wel te willen doen. 
 
Joyce zou graag eerder de notulen van de vergaderingen willen ontvangen.  
Er is afgesproken dat binnen 2 weken na de vergadering de notulen worden 
verstuurd. 
 
Tevens is er door een aanwezige ouder gevraagd of het mogelijk dat de 
notulen van de reguliere OR vergaderingen online komen te staan. 
Deze notulen mogen echter niet op de website komen te staan, dit in verband 
met vertrouwelijke informatie die er wordt besproken. Dit is een afspraak 
tussen de Oudervereniging en de school. 
Alleen de notulen van de Algemene Leden Vergadering worden gepubliceerd 
op de website.  
Marlous van Loosbroek stelt voor om na een activiteit van Oudervereniging een 
stukje te schrijven voor in de nieuwsbrief. 
 

 

 

 

 

 

Ilona 

 

10.  Sluiting 
Marleen bedankt iedereen voor de komst en betrokkenheid en hoopt iedereen 
weer te zien op de volgende ALV. 

  

   

 

Volgende vergadering ALV 

 

Tijd  

 

Locatie 

14  juni 2017 20.15 uur Donken 

 


