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Punt Omschrijving Actie door Gereed 

1.  Opening  

Marleen heet allen aanwezigen welkom in het bijzonder de ouders, directie en 

Wijnanda van CJG. 

  

2.  Vaststellen agenda  

Punt 7. presentatie en punt 8. rondvraag worden omgedraaid zodat we na 

presentatie klaar zijn. 

  

3.  Mededelingen 

Marleen meldt dat de vacatures voor de Donken nog openstaan 

Afscheid van de Leden van de OR wordt gedaan bij de BBQ op 30 Juni a.s. 

Saskia meldt dat de kascommissie geregeld is voor september 2017 

 Robert Alberda (Donken) 

 Dynand Heiner (Hoeven) 

  

4.  Mededelingen van de directie 

De Schakel groeit gestaag door. Volgend jaar zitten ze op 446 leerlingen, er 

worden weer 18 groepen gevormd, de formatie is nog niet helemaal rond. 

Ze hopen volgende week hier meer duidelijkheid over te kunnen geven. 

De Schakel doet mee aan de staking, meer info volgt volgende week  

Afgelopen jaar hebben ze een audit gehad welke positief is geweest, ook 

hebben ze gewerkt met het Focus project. 

Dit is ook als positief ervaren. 

De kanjertraining wordt dit jaar voor de meeste leerkrachten afgerond.  

Aankomend schooljaar start men met het project ontdekkend en onderzoekend 

leren. 

Het project is nu een proef geweest en werd door de kinderen als erg fijn 

ervaren. 

Het wordt komend schooljaar wordt het school breed toegepast. 

Aankomend schooljaar krijgen krijgt men de training Mindset, deze training 

krijgen de leerkrachten om  zichzelf te ontwikkelen en te verbeteren en dit 

  

Aanwezig Afwezig 

Mariëlle Daane Joyce Bakx 

Samantha Gerritsen Ilona den Boer 

Tamara Jacobsen Eva Bourgonje 

Marloes Kayser Tamara Braamhaar 

Cisca van Kouwen Angela Liebrechts 

Annemiek van Loosbroek Eline Roelofs 

Saskia Roeling Harriëtte Rutenfrans 

Kirsten Smit Brenda Steneker 

Linda Starink Sylvia Tiemens 

Miranda Stouten Roswitha Verhoef 

Marleen Zandbergen Karine van Vliet 

Marloes van Loosbroek  

Martijn de Glopper  

 

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 

vervolgens weer over te brengen op de leerlingen. 

De directie benoemt nog een extra dat men heel blij is met alle hulp. Petje af 

voor de ouders die dit allemaal regelen en uitvoeren. 

5.  Notulen vorige vergadering 

Martijn vraagt zich af of het herstellen van de notulen van de  ALV van Juni 

2016 nog gelukt is, ze konden hem niet vinden voor op de site!  

Marleen gaat dit checken bij Ilona. 

Het schrijven van stukjes voor de nieuwsbrief door de verschillende 

commissies na een evenement is niet gebeurd. 

Dit moet aankomend schooljaar wel worden opgepakt. 

De notulen worden vastgesteld met dank aan Ilona. 

 

 

 

Marleen 

 

6.  Begroting 

Saskia geeft uitleg bij de verschillende onderdelen. 

Op de 1
e
 bladzijde staan dezelfde bedragen als vorig jaar, er is geen verhoging 

van schoolgeld. 

De Instroom leerlingen zijn de betalende kinderen die binnenkomen voor het 

schoolreisje, alles wat na schoolreisje binnen stroomt hoeft niet meer te betalen 

De verhouding Donken en Hoeven klopt niet, Saskia gaat dit nakijken. 

 

Het bedrag voor de kerstbomen is voor het impregneren, de eerste 

aangekochte bomen zullen nu geïmpregneerd moeten worden. 

Bij de verzekering navragen wie dit moet doen. Marlous gaat dit uitzoeken. 

De grootste kostenpost zijn de schoolreisjes, er is dit jaar ook rekening 

gehouden met de boodschappen voor de schoolreisjes, bijv. voor een koek of 

appel. 

Er moeten meer bussen worden ingezet door de aparte schoolreisjes maar de 

bussen zijn voordeliger dus qua prijs is in begroting iets omlaag en het aantal 

omhoog. 

Er worden 2 offertes opgevraagd bij Van Kooten en Elbo, daaruit wordt tussen 

de goedkoopste gekozen. 

Schoolreisje groep 5/6/7 is met  € 0,50 omhoog gegaan anders kun je bijna 

nergens heen. 

Ameland groep 8 bus is ook iets omhoog gegaan omdat aankomend jaar een 

grote groep 8 hebben (56 kinderen). 

De slotavond van de OR wordt per jaar bekeken of dit mogelijk is. 

De kosten voor de bank zijn meer, dit komt door de automatische incasso, er 

moeten meer batches worden verstuurd. 

Schrijffout bij sport Consumpties, Saskia gaat het aanpassen. 

Verder zijn er geen vragen en/of opmerkingen meer. 

De begroting wordt met algemene stemmen goedgekeurd. 

 

 

 

 

 

 

Saskia 

 

 

Marlous 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saskia 

 

7.  Rondvraag 

Mariëlle heeft de sportactiviteiten op de Hoeven gemist, Martijn heeft het punt 

genoteerd en gaat er komend schooljaar op letten. 

 

 

 

 

8.  Presentatie 
Het was een zeer leerzame presentatie. 

  

9.  Sluiting 

Om 22:20 wordt de vergadering afgesloten. 
  

   

Volgende vergadering ALV Tijd  Locatie 

Dinsdag 26 september 2017 20.15 uur Hoeven 

 


