
Notulen Algemene Leden Vergadering  

Oudervereniging (OV) Basisschool de Komeet 

21 november 2017 

Locatie: De Komeet in Malden 

Notulen 

Aanwezig:  John Reijnen, Maike Eckhart, Kevin Jansen, Sas van Hees, Nandy van Dreumel, de heer 

Shalaan, Wouter Niesink, Helma Poos, Joris Winssen (directeur Komeet), Jojanneke 

(voorzitter), Marco (penningmeester), Viviane (OV), Anouk (OV), Jacobien (OV), Pierre 

(OV), Marian Reijntjes (docent Komeet), Femke Rutten (secretaris)  

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  
Pierre geeft aan dat de kascommissie goed is verlopen en dat er geen bijzonderheden zijn 
opgemerkt. Tijdens de commissie zijn de cijfers bekeken en bonnetjes steekproefsgewijs 
nagelopen. De kascommissie doet het voorstel tot verlenen van kwijting (décharge) aan de 
oudervereniging doen en dat wordt  door de ALV goedgekeurd. Marco wordt bedankt voor 
de goede administratie.  

 

Begroting 2016-2017 

Dit jaar kon het Schoolreisje via bankovermaken overgemaakt worden, dit was voor het 
eerst en is goed verlopen, willen we volgend jaar opnieuw doen.  

 

Vaststelling contributie 

Contributie blijft hetzelfde bedrag (dus geen verhoging) omdat we verwachten binnen de 

begroting te blijven. 

 

Benoeming kascommissie 

Helma Poos en John Reijnen geven aan in de kascommissie te willen. Samen met Thijs Doverman 

vormen zij daarom de commissie. 

Beantwoording vragen 
-  John Reijnen: Waarom worden kosten die er niet zijn toch berekend?  

Antwoord: Kan zijn dat er toch rente komt, kantoorkosten kunnen er inderdaad wel 
vanaf. 

-  John Reijnen: Waarom kan het schoolreisje ook niet via een automatische incasso? 
Antwoord: Niet iedereen vindt dit prettig.  



 

 

3. OR Jaarverslag 2016-2017 (inclusief de georganiseerde activiteiten) 

De activiteiten van het afgelopen jaar worden besproken door Jojanneke. 

- Sint 2016 (Sint kwam op de fiets, bovenbouw doet surprises, was weer een succes) 
- Kerst 2016 (Elk kind neemt hapjes mee en ouders op het plein, Kerstviering weer in de 

kerk gedaan was mooi en een succes) 
- Carnaval 2017 (Elk jaar een raad van 11, uit verschillende groepen. Kinderen uit groep 1 

en 2 hossen in een aparte ruimte, de ouderen in de aula) 
- Pasen 2017 (Palmpasentocht, buiten een hele tour gedaan en een ontbijt waarbij de 

kinderen voor elkaar een ontbijtje maken, er waren dit jaar ook kuikentjes door Pierre).  
- Sportdag/Koningsspelen 2017 (altijd bij Juliana, dit jaar via een ouder de spelletjes 

gehuurd, was een succes!) 
- Schoolreisje (dit jaar nog Toverland en PretInn, was een succes! Gekozen op het laatste 

moment voor PretInn vanwege het weer, goede keuze) 
 
Beantwoording vraag 
- Sas van Hees: kunnen we het paasontbijt ook niet gezamenlijk doen net zoals kerst? 

Want er zijn altijd verschillen. Sommige kinderen maken er kunstwerk van en andere 
krijgen een boterhamzakje met een krentenbol erin. Het idee was dat ieder kind iets 
voor een ander kind maakt. Waarom de teleurstelling niet voorkomen?  
Antwoord:  Joris geeft aan dat het goed is opgepakt door de docenten waar het 

gebeurde in `de klas. Het is ook belangrijk dat kinderen een leerervaring 
eruit halen, om te beseffen dat het niet overal zo goed geregeld en niet alles 
kan. Bij surprises is een beetje hetzelfde geval; de één krijgt een geweldig in 
elkaar geknutselde surprise en de ander krijgt een schoenendoos. Het wordt 
meegenomen door de OV. 

 

4. Stimuleren meedoen met Avond4daagse, Bosloop en Zwitserloot Dak Run 
We willen graag een sportieve school zijn dus wordt meedoen aan deze sportactiviteiten 
gestimuleerd. Dit jaar hebben zeer veel kinderen meegedaan, dit willen we voor 2018 nog 
meer stimuleren. 
  

5. Nieuwe leerlingenraad 
Er is een nieuwe leerlingenraad gekozen. Een leerling kan in de leerlingenraad vanaf groep 
5, je moet daarvoor gekozen worden. Door middel van een sponsorloop is er geld 
opgehaald voor de aankleding van het schoolplein, de leerlingenraad is gevraagd dit geld op 
een goede manier uit te geven. De OV heeft contact met leerlingenraad om hierbij te 
helpen. Onlangs heeft de OV nog samen met de leerlingenraad een actie gemaakt van de 
Kiss & Ride zone. Er wordt daar veel geparkeerd door ouders die dan de school ingaan, dit is 
niet de bedoeling. Door middel van een ludieke actie heeft de OV en de leerlingenraad dit 
samen opgepakt. Dit gaan we nog een keertje herhalen.  
 

  



6. Schoolreisje 
Dit punt staat op de agenda omdat we als OV willen peilen hoe het schoolreisje ervaren 
wordt. We gaan nu al een aantal jaar naar Toverland (groep 3 t/m 7) en de Blije Dries 
(groep 1 en 2). Helma Poos geeft aan dat je als leerling in je schoolcarrière wel vaak naar 
hetzelfde pretpark gaat en dat er best een keertje iets anders gedaan mag worden. Daar 
zijn een aantal ouders het mee eens maar een ander geeft weer aan dat het maar 1x per 
jaar is en dat het voor kinderen helemaal niks uit maakt waar ze dan naar toe gaan, het 
blijft altijd een leuk schoolreisje door het reizen met de bus etc.  
 
Het idee om een keer naar Burgers Zoo met alle groepen te gaan wordt goed ontvangen, 
gevoel van saamhorigheid is dan wel wat meer omdat we allemaal hetzelfde doen. John 
Reijnen geeft hierbij nog aan dat het dan misschien ook wel eens leuk is om met de trein te 
gaan. De OV buigt zich over een eventueel andere invulling van het schoolreisje en houdt 
de ideeën in het achterhoofd. Pierre uit de OV geeft nog aan dat het vooral belangrijk is dat 
het geen educatief uitje wordt, hij vindt dat het vooral ontspannend en gezellig moet zijn. 
De commissie schoolreisje uit de OV gaat ermee aan de slag. 
 
Ouderhulp tijdens schoolreisje 
Het is lastig om ouderhulp te krijgen voor de pretparken (zegt Sas van Hees) in de 
onderbouw is dat nog geen probleem maar in de bovenbouw wel. Je ziet dan ook vaak 
dezelfde mensen, dat is helaas altijd zo kunnen we als OV weinig aan doen.  
Er zijn altijd mensen die zich meer inzetten dan anderen. Een ouder geeft aan dat deze 
mensen dan ook altijd voor de kosten opdraaien; vrijnemen van je werk, benzinekosten en 
je eigen kaartje betalen voor het park. Kan dit nog anders? Penningmeester geeft aan dat 
als we dit gaan vergoeden het schoolreisje duurder wordt en dat sommige ouders dit 
bedrag al met moeite kunnen betalen. Joris geeft daarop aan dat als ouders aangeven dat 
ze het bedrag niet kunnen betalen het altijd geregeld wordt, ze kinderen worden niet 
geweken mogen dus gewoon mee.  
 
De OV gaat zich hier verder over buigen, de penningmeester geeft aan dat we wellicht wel 
over kunnen gaan tot 50% betalen van het schoolreisje voor de begeleidende ouders om ze 
daarin iets tegemoet te komen en wellicht kunnen er nog wel minder ouders mee op het 
schoolreisje naar Toverland, dit moeten we uitzoeken. Komen we op terug. Voorzitter geeft 
tot slot nog aan dat we als OV duidelijker gaan maken dat de OV draait op vrijwilligers, 
besef dat je met meer mensen meer kunt bereiken helpt misschien.  
 

7. Rondvraag 
- John Reijnen 

Het bewegen op school of daar buiten centraal zetten vind ik heel goed en daarbij 
een shirtje van de Komeet dragen is dan ook heel goed. Maar ik mis dan wel de 
docenten van de school. Jammer dat ze niet aanwezig waren bij de 
sportactiviteiten.  
Reactie van Joris: Joris geeft aan dat deze discussie ook bij de docenten leefde maar 
dat het lastig is geweest om het onderling te verdelen onder de docenten. Maar 
Joris begrijpt het punt en neemt het mee in het overleg met de docenten. 

  



 
-  Joris Winssen 

Leerlingenraad mag zelf bepalen (onder begeleiding) wat er uitgegeven mag 
worden aan het schoolplein (3700 euro). Kinderen krijgen daar zelf ook een rol in, 
moeten bijvoorbeeld zelf gaan uitzoeken wat bepaalde dingen kosten, dit doen we 
om de leerervaring te creëren. Ook bij Komeet at Concert krijgen de leerlingen zelf 
een grote rol. 

 

-  John Reijnen 

Ik mis schaduw op het schoolplein, is hier iets aan te doen?  
Reactie Joris: Joris geeft aan dat er niet voldoende budget voor is.  
John geeft dat er eventueel met ondernemers gekeken kan worden of hier iets mee 
te doen is? Bij de Bosloop was er enorm veel sponsoring. 
Reactie Joris: hij is daar altijd voor in om dat te overleggen, hij mag echter als school 
zijnde geen sponsoring aannemen.  
Reactie Marco: hij geeft aan dat de OV misschien wel een sponsoring mag 
ontvangen ipv de school?  
Reactie Nandy van Dreumel (werkt bij Tuinwereld): zij is wellicht bereid om er eens 
naar te kijken/ overleggen bij haar werk. 
 

-  Viviane 
Kan er geen licht op het schoolplein komen in de avonden in de winter? Het is echt 
donker op het plein.  
Reactie Joris: Schoolplein is na 15.15uur de verantwoordelijkheid van KION dus daar 
moet men contact mee opnemen als men klachten hierover heeft. 
 

8.  Sluiting 
Jojanneke sluit de vergadering. 

 

 


