Notulen Algemene Leden Vergadering
Oudervereniging (OV) Basisschool de Komeet
28 november 2016
Locatie: De Komeet in Malden

Aanwezig: Inge van Dreumel, Jacobien van der Ligt, Thijs Dovermann, Janneke van de Walle,
Ellen Ackerman, Ellen Berer, Jojanneke Kooij-Huck, Marco Michiels, Joris Winssen, Femke
Rutten (notulen)
1. Opening door voorzitter Jojanneke Kooij-Huck
2. Financiën door penningmeester Marco Michiels
Financieel verslag
De inkomsten worden gegenereerd uit de ouderbijdrage (22 euro per kind, bij 3e kind en verder
is het 11 euro) en we krijgen een bijdrage van de Stichting Primair Onderwijs. De uitgaven zijn:
de bankkosten en de activiteiten van de Oudervereniging (schoolreisje, sinterklaas, kerst,
carnaval, pasen, sport en speldag).
Verslag Kascommissie
De kascommissie is bijeen geweest op 19 oktober 2016. Hier zijn de cijfers bekeken en
bonnetjes steekproefsgewijs nagelopen. De kascommissie heeft dit goed bevonden en heeft het
verslag ondertekend.
Begroting 2016-2017
Dit jaar zijn er extra bankkosten begroot vanwege het afsluiten van een aparte rekening voor de
Oudervereniging. Verder is er een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten omdat we als
bestuur zijnde anders aansprakelijk gesteld kunnen worden. Om de geldstromen beter zichtbaar
te maken wordt ook het geld opgenomen wat door de ouders betaald wordt voor het
schoolreisje en er wordt uitgegeven voor het schoolreisje. Dit staat wel in begroting, maar niet in
dit overzicht. Marco geeft aan te bekijken of we dit wel gaan opnemen in de toekomst.
Vaststelling contributie
Contributie blijft hetzelfde bedrag (dus geen verhoging) omdat we verwachten binnen de
begroting te blijven.
Benoeming kascommissie
Thijs Dovermann wil als nieuw lid de kascommissie versterken. Jojanneke Kooij gaat er nu uit. De
commissie bestaat dan uit: Pierre Hopman, Thijs Dovermann, Marleen Berg (of ander MR-lid).
3. OR Jaarverslag 2015-2016 (inclusief de georganiseerde activiteiten)
De activiteiten van het afgelopen jaar worden besproken door Jojanneke.
- Als eerste is het schoolreisje in het begin van het schooljaar geweest (21 september 2015)
waarbij de groepen 1 en 2 naar de Blije Dries zijn geweest en de groepen 3 tot en met 7 naar
attractiepark Toverland. Groep 8 heeft een eindkamp gehad.

-

-

-

Hierna volgde Sinterklaas waarbij een schoencadeautje is geregeld en een cadeautje voor op
de dag dat Sint kwam (4 december 2015).
De kerstviering op 17 en 18 december was een succes. Er was een kerstmarkt, de kinderen
hadden hapjes gemaakt en voor de ouders was er een borrel op het schoolplein. De dag erna
is iedereen in de kerk van Malden geweest.
Hierna volgde Carnaval op vrijdag 5 februari waarbij er een bezoek van Prins Carnaval was,
de Raad van 11 onder de kinderen werd gekozen een mooi feest georganiseerd werd met
broodjes knakworst.
Pasen verliep dit jaar wat anders omdat Youri Mom net daarvoor overleden was. Er is geen
optocht geweest maar wel een samen zijn in de klassen.
Boekenweek (potje verf + penselen)
De Koningsspelen op 22 april waren ook weer een groot succes waarbij spelletjes gespeeld
werden en er nog een ijsje was voor de kinderen.
Als laatste was de open dag waarbij leden van de oudervereniging informatie gaven een
oriënterende ouders.

4. OR-leden gezocht
Voor groep 8 zijn we nog zoek naar ouders die in de OV willen.
De taken van een OV-lid zijn:
- Signaalfunctie, adviserende rol voor als er iets gebeurd
- Aanspreekpunt van de groepen
- Organiseren van verschillende activiteiten in een commissie samen met andere ouders en
leerkrachten
Bij interesse mail naar: or@dekomeetmalden.nl
5. Beantwoording binnengekomen vragen
Waarom zijn er bankkosten dit jaar op de begroting gezet? Het verschil in kosten qua
automatische incasso en elektronisch betalen is bijna te verwaarlozen.
Antwoord:
We betalen elk jaar bankkosten alleen konden we dit voorheen financieren met
de rente die we ontvangen, maar gezien de rente zo laag staat gaat dit ons
voortaan geld kosten.
-

Waarom staat er aansprakelijkheidsverzekering op de begroting? Iedereen is toch zelf al
WA verzekerd, waarom moeten we daar dan twee keer voor betalen?

Antwoord:

-

Aangezien we nu een vereniging zijn vallen we niet meer onder Condor en kunnen
we als bestuur bestuurlijk aansprakelijk worden gesteld. Dit zit niet standaard in
de WA verzekering maar is ons wel aangeraden hiervoor een verzekering af te
sluiten.

Het lijkt erop dat mensen zonder een automatische incasso weten waarvoor ze betalen
met mensen die het automatisch laten incasseren niet. Je krijgt namelijk geen brief meer
als je het automatisch laat incasseren.

Antwoord:

In de brief wisseling is iets mis gegaan blijkt hieruit, want normaal gesproken
(alle voorgaande jaren) krijgen alle ouders/verzorgers een mailtje (ook die
automatische incasso hebben) waarin de begroting is vermeld voor komend jaar
en wat de ouderbijdrage is voor komend jaar. Tevens wordt op de komende AVL
natuurlijk de begroting ed besproken/toegelicht en hier mogen alle
ouders/verzorgers komen.

6. Rondvraag
- Thijs Dovermann
Wat doet de OV in advies over continue rooster? Waarom is het stop gezet?
Joris (directeur van de school) geeft als reactie dat het met de MR besproken is want die
mogen daar wettelijk iets over zeggen. De voornaamste reden is dat de COA regels niet
matchen met het continue rooster (heeft te maken met de rusttijden van de leerkrachten).
De meeste scholen die wel een continue rooster hebben, hebben een dealtje met de
leerkrachten gesloten en er zijn ook scholen die een vorm van TSO hebben ingevoerd. Soms
wordt er uit nood een continue rooster ingesteld omdat de TSO niet meer kan (omdat
kinderen tussendoor naar huis moeten en dit niet mogelijk is). Joris geeft daarbij wel aan dat
we voldoende TSO medewerkers moeten blijven hebben omdat we het anders moeten
inhuren maar dan wordt de TSO een stuk duurder.
De Komeet gaat er niet meer mee door (tot nu toe). Drie jaar geleden is er een avond
geweest voor ouders waarin iedereen z’n mening kon geven, daarbij was de zaal ongeveer
gelijk verdeeld. Bezwaren waren destijds ook de kosten voor BSO omdat deze hoger dan de
TSO worden bij invoering. De Komeet laat het nu even zoals het is.
-

Thijs Dovermann
De samenhang in de communicatie is soms onduidelijk; Thijs ontvangt mailtjes, briefjes,
nieuwsflits en dergelijke vanuit verschillende hoeken (leraren, ouders, directeur) dat vindt hij
wat onhandig. Joris geeft aan dat het regisseren vanuit één punt moeilijk is. De lijnen moeten
wellicht wel gescheiden blijven en/ of beter gestroomlijnd worden. Het blijft verschillend hoe
mensen over situaties denken. In de OV gaan we het hebben over het stroomlijnen van de
communicatie, aantal mailtjes versturen en dergelijke, we kunnen daar als contactouders
wel rekening mee houden. Er wordt nog opgemerkt dat een goede website ook een
methode is om informatie te delen.

-

Joris geeft nog aan dat de nieuwsflits minder vaak uitkomt dan voorheen omdat Joris ervoor
gekozen heeft de docenten nu meer in de klas te laten staan en er daardoor minder tijd is
voor het maken van de nieuwsflits. Hierdoor kunnen er wel kleinere klassen samengesteld
worden. Er is destijds gekozen om meer tijd in het onderwijs te stoppen dan in de
communicatie.

7. Sluiting
Jojanneke sluit de vergadering.

