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Punt Omschrijving Actie door Gereed 

1.  Opening  

Linda heet allen aanwezigen, 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.  Mededelingen. 
Geen mededelingen.  

  

4.  Mededelingen van de directie 
Martijn dankt iedereen hartelijk voor hun inzet. Begin september loopt de druk 
weer op om alles goed geregeld te krijgen. Er wordt door de OR een hoop werk 
uit handen genomen en daar is het team van leerkrachten heel blij mee. 
Hoeven: de hal is daar vernieuwd met oa een nieuwe vloer, verlichting, 
meubilair enz. 
Donken: de nieuwbouw komt eraan, is momenteel in de startfase. 
 
Er is gestart met verschillende methodes oa Mindset en lijn 3. 
Er wordt ook gestart met Blink wereld, een onderzoekende en ontdekkende 
leermethode. Kinderen krijgen bij deze methode veel ruimte om eigen 
onderzoek te doen, maar het kan ook meer geleid door de leerkrachten of 
samen met de klas hetzelfde onderzoek doen. 
In september start de school met het 5-gelijke dagen model. 
Bij een interne audit die is geweest zijn ze bij alle klassen langs geweest. 
Verder zijn er veel plannen voor volgend jaar. 
  

  

5.  Notulen vorige vergadering 
De notulen worden vastgesteld. 

  

Aanwezig Afwezig 

Ilona den Boer Joyce Bakx 

Mariëlle Daane Tamara Braamhaar 

Samantha Gerritsen Annemiek van Loosbroek 

Marianne Fluyt Eline Roelofs 

Cisca van Kouwen Hariëtte Rutenfrans 

Ralf Nuijten Kirsten Smit 

Saskia Roeling Brenda Steneker 

Natasja Smits Marion Stroobant 

Linda Starink Sylvia Tiemns 

Miranda Stouten Karine van Vliet 

Roswitha Verhoef  

Marlous 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 

6.  Begroting 2018/2019 
Het aantal leerlingen is gebaseerd op de gegevens die op dit moment bekend 
zijn. De instroom van nieuwe leerlingen op 20 gehouden met een ouderbijdrage 
van € 25, -. Er is besloten door het DB om de ouderbijdrage niet te verhogen. 
Op dit moment is er 12% wat aan ouderbijdrage niet is binnengekomen. 
Totale inkomsten zijn € 18.473, - 
Voor Sinterklaas voor de onderbouw wordt € 5, - per kind gerekend voor het 
cadeautje. 
Afgelopen jaar zijn veel versieringen voor kerst al aangeschaft. De 
versnaperingen voor kerst zijn van € 1, - naar € 0,75 gegaan. 
Schoolreisje van groep 1 en 2 is verhoogd van € 11,50 naar € 12, - 
Voor groep 3 en 4 is het budget hetzelfde gebleven. 
Het budget van de slotavond van de OR is naar beneden bijgesteld. 
 
Er wordt veel gedaan om de ouderbijdrage binnen te krijgen door Martijn en 
Marloes. Sinds 2 jaar maken wij ook gebruik van een doorlopende automatisch 
incasso. 
 
Misschien kijken of de automatisch incasso niet verschoven kan worden naar 
oktober ipv december. 
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7.  Rondvraag 
Saskia: graag alle nog niet ingeleverde bonnetje zsm inleveren bij Saskia. 

  

8.  Presentatie kinder EHBO door Alida Boer 
 

  

9.  Sluiting 
Linda bedankt iedereen voor hun komst en sluit de vergadering. 

  

   

 

Volgende vergadering ALV 

 

Tijd  

 

Locatie 

25 september 2018 20.15 uur Hoeven 

 


