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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. Fijn dat er zoveel mensen zijn gekomen. Het 

dagelijks bestuur wordt voorgesteld. 

 

  

2.  Vaststellen agenda  
Geen aanvullingen op de agenda. 

  

3.  Notulen vorige vergadering 
Er is een wijziging in de kascommissie. 
Het lukte niet om de agenda ’s rond te krijgen met de nieuwe kascommissie. 
Daarom is Marcel Stouten als nieuw lid van de kascommissie toegetreden 
naast Dynand Heiner. 
5. De notulen van de ALV van juni 2016 zijn door computer problemen niet 
meer aanwezig.  
 

  

4.  Mededelingen. 
-Jaarverslag: het jaarverslag is akkoord met een vermelding van groep 8 naar 
Ameland bij schoolreisjes. 
 

Ilona den 

Boer 

 

5.  Mededelingen van de directie 
De kanjertraining is voor het grootste deel afgerond. Alleen de nieuwe 
leerkrachten moeten deze nog volgen. 

  

Aanwezig Afwezig 

Joyce Bakx Cisca van Kouwen 

Ilona den Boer Eline Roelofs 

Tamara Braamhaar Harriëtte Rutenfrans 

Mariëlle Daane Roswitha Verhoef 

Samantha Gerritsen  

Marianne Fluyt  

Annemiek van Loosbroek  

Ralf Nuijten  

Saskia Roeling  

Kirsten Smit  

Natasja Smits  

Linda Starink  

Brenda Steneker  

Miranda Stouten  

Marion Stroobant  

Sylvia Tiemens  

Karine van Vliet  

Marleen Zandbergen 

Marlous van Loosbroek 

Martijn de Glopper 

Marcel Stouten 

 

 

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 

De nieuwe lesmethode wordt toegepast in groep 3, lijn 3. 
Komend jaar wordt er gekeken naar de methode wereldoriëntatie voor 
aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek. Men hoopt in mei dit af te 
kunnen ronden zodat er na de zomer gestart kan worden. 
Na de zomer is er een studiedag over Mindset. 
Ook wordt er gekeken naar de lestijden. 
Er zal te zijner tijd ook een enquête naar ouders over gaan. Maar eerst wordt er 
samen met de leerkrachten naar gekeken. Wat is het beste voor de leerlingen, 
leerkrachten en het effect op de kinderen. Er zijn veel voordelen maar ook 
nadelen. Er wordt goed gekeken naar 3 punten: ouders, leerkrachten en 
leerlingen. Er zal geen beslissing vallen voor 2018. 
Vacature IB, de procedure is redelijk gevorderd, begin oktober is er hopelijk 
meer bekend. 
 

6.  Toetreding/stemming nieuwe leden 
Met algemene stemmen is goedgekeurd dat Sylvia Tiemens de nieuwe 
voorzitter wordt en Linda Starink de vicevoorzitter. Daarnaast zijn met 
algemene stemmen  
Ralf Nuijten, Marianne Fluyt, Natasja Smits, Samantha Gerritsen en Marion 
Stroobant toegetreden tot Oudervereniging De Schakelouders. 
Sylvia Tiemens zit vanaf dit agendapunt als nieuwe voorzitter de vergadering 
verder voor. 
 

 

 

 

 

 

7.  Controle Kascommissie en goedkeuring financiën schooljaar 2016-2017 

Penningmeester Saskia Roeling licht de jaarrekening toe. De kascontrole 
en administratie zag er net als voorgaande jaren verzorgd uit en er zijn 
geen omissies geconstateerd. 
 
Ontvangen ouderbijdrage: is net onder de begroting, de ontvangen 
ouderbijdrage bedraagt 88-90% van wat er ontvangen had moeten worden. 
Mede door de inzet van Marlous en Martijn is er weer veel ouderbijdrage 
ontvangen. 
Ouders krijgen ook een reminder mocht de bijdrage niet ontvangen zijn. 
Stichting Leergeld betaald voor 1 of 2 ouders de bijdrage. De flyers van 
Stichting Leergeld zijn op school aanwezig  
 
Uitgaven:  
Sinterklaas: 
zijn de cadeautjes en de pepernoten. 
 
ASK:  
is hoger geworden dan daadwerkelijk is begroot. 
 
Kerst:  
de versnapering tijdens de kerstviering. Tijdens het schooljaar 2017-2018 moet 
de kerstversiering ook weer worden geïmpregneerd. 
 
Pasen:  
de broodhaantjes en de Turkse broden. 
Schoolreisje 1-2: 
de kosten hiervan zijn naar beneden bijgesteld, zodat er meer ruimte is voor de 
schoolreisjes van groepen 5,6,7. 
 
Sport: versnaperingen tijdens de avondvierdaagse 
 
Slotavond OR: deze is hoger uitgevallen dan er begroot was. 
 
Lief en Leed: de cadeautjes voor ziekte, afscheid ed. 
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Punt Omschrijving Actie door Gereed 

Secretariaat: de bankkosten ivm het aanschaffen van het softwarepakket. 
 
Onvoorziene uitgaven: het cadeau ivm het 40-jarig bestaand van De Schakel. 
 
Oudervereniging De Schakelouders is een gezonde vereniging. Onvoorziene 
kosten kunnen goed worden opgevangen mocht dit nodig zijn. 

  
De kascontrolecommissie verleent decharge. 
 

8.  Aanstelling commissie kascontrole jaar 2017-2018 
Marcel Stouten treedt voor de Donken toe tot de kascommissie. Ida Spronk 
neemt plaats in de kascommissie voor de Hoeven. 
 

 

 

 

 

9.  Rondvraag 
Er wordt gevraagd of de Avondvierdaagse bij Ugchelen blijft. Wij blijven 
meelopen met de Avondvierdaagse van Ugchelen. 
 
Ook wordt de vraag gesteld of er meegedacht kan worden over een 
typecursus. 10x 1 uur centraal geregeld, lokaal regelen. 
Dit wordt bij Martijn en Marlous neergelegd. 
 
Ipad lease. Dit is wel steeds meer de toekomst. Leerkrachten kunnen dan 
precies zien wat de leerlingen doen en hun prestaties bijhouden. Hoe gaan wij 
daar mee om? Martijn geeft aan dat daar wel wat haken en ogen aan zitten. De 
kosten van de Ipad komen bij de school terecht. Dit kun je niet bij ouders 
neerleggen. Daarnaast wordt er veel meer individueel gewerkt en vindt er 
minder samenwerking plaats. De vraag moet je dan ook stellen of je dat als 
school wil. 
 
Parro is afgelopen jaar gebruikt en goed bevallen. Het is een vlotte manier van 
communiceren tussen leerkrachten en ouders. Het is laagdrempelig en 
makkelijk in gebruik. De bovenschoolse directie heeft besloten om dit verder uit 
te rollen. 
 

 

 

 

Martijn de 

Glopper en 

Marlous 

van 

Loosbroek  

 

 

10.  Sluiting 
Sylvia bedankt iedereen voor hun komst en sluit de vergadering. 

  

   

 

Volgende vergadering ALV 

 

Tijd  

 

Locatie 

19  juni 2018 20.15 uur Donken 

 


