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Behandeld door 

Ilona den Boer  

 

Aanwezig Afwezig 

Joyce Bakx Tamara Braamhaar 

Madelon Bijsterbosch Marianne Fluyt 

Ilona den Boer Ciska van Kouwen 

Jacqueline van Bruggen Marion Stroobant 

Mariëlle Daane Roswitha Verhoef 

Samantha Gerritsen  

Annemiek van Loosbroek  

Daniëlle Möhring  

Ralf Nuijten  

Saskia Roeling  

Eline Roelofs  

Natasja Smits  

Linda Starink  

Brenda Steneker  

Miranda Stouten  

Ida Spronk  

Marlous van Loosbroek  

Martijn de Glopper  

  

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

volledige presentielijst is opvraagbaar bij Ilona den Boer. 

 

Punt Omschrijving Actie door Gereed 

1.  Opening  

Linda heet allen aanwezigen, in het bijzonder enkele ouders en directie, 

welkom. 

 

  

2.  Vaststellen agenda  
Punt 6 en 7 worden omgewisseld. 

  

3.  Notulen vorige vergadering 
De brieven over de ouderbijdrage gaan dit jaar er eerder uit, de bedoeling is 
binnen 14 dagen. Ouders die zelf betalen kunnen dan alvast het geld 
overmaken. Er wordt geprobeerd zo snel mogelijk te incasseren, eind 
november. Volgens schooljaar is de bedoeling om dit te verschuiven naar 
oktober. 
 

  

4.  Mededelingen. 
-Jaarverslag: het jaarverslag is akkoord. 

  

5.  Mededelingen van de directie 
Er is dit jaar gestart met de methode Blink (aardrijkskunde, biologie, 
geschiedenis), een thematisch manier om kinderen actief zelf te laten 
onderzoeken, bijvoorbeeld op internet. 
Leerkrachten en leerlingen zijn enthousiast over Blink. 
 
Dit schooljaar is het 5 gelijke dagen model ingevoerd. Veel ouders zijn hierover 
positief, de leerkrachten zijn ook positief. De tijd gaat snel, rustiger in de 
school, geen wisselingen i.v.m. overblijven. 
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Punt Omschrijving Actie door Gereed 

Dit jaar wordt er gestart met een plus klas. De klas is bedoeld voor cognitief 
meer getalenteerde leerlingen die makkelijk de leerstof verwerken maar wel 
een hulpvraag hebben. Op dit moment wordt er gekeken welke leerlingen 
hiervoor in aanmerking komen. Na de herfstvakantie wordt er dan gestart. 
 
Er gaat een vacature uit voor werving van invalkrachten. Er is ook een werving 
voor werkdruk verlagende maatregelen. 1 fte kan als extra handen in de klas 
worden gebruikt. Leerkrachten kunnen dan uit de klas om bijvoorbeeld 
administratie te doen enz. Deze kan dan ook indien nodig voor de klas staan. 
 
Om dit moment is men aan het brainstormen over de nieuwbouw van de 
Donken, over de indeling, programma van eisen, waarheen tijdens de 
nieuwbouw. Marloes houdt zich hiermee bezig samen met Luuk van der 
Heijden. De voorkeur is het oude schoolgebouw van de Gong nabij de 
Kinderboerderij.  
 
Er wordt gevraagd of bij de nieuwe leermethode Blink wel alles aan bod komt. 
Martijn geeft aan dat het programma kerndoel dekkend is. Het is een andere 
manier van leren met de nieuwe methode. De belangrijkste thema’s komen aan 
bod. 
 

6.  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 wat achtergebleven, normaal wordt 10% 
aangehouden wat niet binnen komt. Op dit moment staat dit op 12%. Een 
verschil van € 400,- 
ASK staat voor € 250,- op de begroting maar is dit jaar niet ontvangen. 
De inkomsten lopen wat achter. Er zijn minder uitgaven geweest. 
 
Uitgaven:  
Sinterklaas: 
Door het kopen van een nieuwe baard enz. is er meer uitgegeven dan er was 
begroot. 
 
Kerst:  
Is binnen de begroting gebleven. 
 
Pasen:  
Is binnen de begroting gebleven. 
 
Sport: geen uitgaven omdat de avondvierdaagse niet plaatsvond. 
 
Schoolreisje  3 t/m 7 is onder de begroting gebleven. 
Door het vroeg boeken, lagere kosten i.v.m. dubbeldekkers. 
 
Lief en Leed: de cadeautjes voor ziekte, afscheid ed. 
Secretariaat: incassokosten en onderhoudskosten bankpakket. 
 
Robeco wordt overgezet naar de ING. 
 
Oudervereniging De Schakelouders is een gezonde vereniging. Onvoorziene 
kosten kunnen goed worden opgevangen mocht dit nodig zijn. 

  
De kascontrolecommissie verleent decharge. 
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7.  Toetreding/stemming nieuwe leden 
Hariëtte Rutenfrans, Kirsten Smit en Karine van Vliet treden af. 
Met algemene stemmen is goedgekeurd dat Linda Starink de nieuwe voorzitter 
wordt en Natasha Smits de vicevoorzitter. Daarnaast zijn met algemene 
stemmen  
Madelon Bijsterbosch, Jacqueline van Bruggen, Ciska Jonges en Daniëlle 
Möhring, toegetreden tot Oudervereniging De Schakelouders. 
Door de afwezigheid van Sylvia Tiemens zit Linda Starink de gehele 
vergadering voor. 
  

  

8.  Aanstelling commissie kascontrole jaar 2018-2019 
Martijn Smits treedt voor de Donken toe tot de kascommissie. Ida Spronk 
neemt plaats in de kascommissie voor de Hoeven. 
 

 

 

 

 

9.  Rondvraag 
Geen punten. 

 

 

 

 

10.  Sluiting 

Linda bedankt iedereen voor hun komst en sluit de vergadering om 21.05 uur. 
  

   

 

Volgende vergadering ALV 

 

Tijd  

 

Locatie 

25  juni 2019 20.15 uur Donken 

 


