Verslag Algemene Ledenvergadering 10 November 2020

Opening van de vergadering ;
Waarnemend voorzitter Pierre heet iedereen welkom.
Financiën;
Penningmeester Marco deelt een document met het financiële overzicht van afgelopen jaar. Het overgebleven
geld zal aan het uitgestelde jubileumfeest in Mei besteedt worden. Op 7 Oktober 2020 is er kascontrole
geweest door Marleen Berg (MR-lid 1e jaar), Anouk Vis (1e jaar) en Wouter Niessink (2e jaar), hierbij zijn geen
bijzonderheden geconstateerd. De kascommissie doet het voorstel tot verlenen van kwijting aan de
oudervereniging en dat wordt door de ALV goedgekeurd.

Doordat het schoolreisje dit jaar geannuleerd is zal de Ouderbijdrage daarom eenmalig verlaagd worden;
€12,- voor eerste kind
€11,- bij derde kind
€0,- bij vierde of volgende kind
Benoeming Kascommissie;
Marleen Berg (MR-lid 2e jaar)
Anouk Vis (2e jaar)
Else Kragt (1e jaar)

Benoeming nieuwe voorzitter;
Nadat Jojanneke eerder dit jaar haar functie als voorzitter heeft neergelegd, stond er een vacature open voor een
nieuwe voorzitter. Pierre Hopman heeft zich verkiesbaar gesteld. Na een stemming is er unaniem gekozen voor Pierre
als onze nieuwe voorzitter.

Interactieve bijeenkomst; Sociale media,hoe houden we het leuk? Door Teun Ymker
Teun laat ons een diapresentatie zien en ondertussen licht hij het een en ander toe, tevens worden er vragen aan en
door de deelnemers gesteld. Hieronder een overzichtje van de tips die we met elkaar besproken hebben;

•
•

•

Groep 8 heeft week van de mediawijsheid meegedaan, juf Doortje.
Veel verschillen over schermtijd: bij sommigen hangt het af van het weer, anderen hebben een tijdknop
van bv 30 minuten of 1u per dag. Een ouder gaf aan dat de kinderen per week een bepaald aantal minuten
heeft en zelf mag bepalen wanneer hij die tijd inzet, op een bord noteren hoeveel hij/zij al tijd ‘verspeeld’
heeft.
Ouders geven aan te twijfelen over hun eigen regels/schermtijd doordat ze zien dat anderen het anders
doen. Teun geeft aan dat in elk gezin iets anders ‘goed’ is. De afspraken/regels moeten bij jullie als gezin
passen. Daarom zijn er ook geen standaard adviezen.

Tips van de ouders aan elkaar:
• Laat je kind vertellen wat hij/zij doet, laat het hem/haar voordoen en speel eens mee. Dan ga je begrijpen
wat je kind er leuk aan vindt
• Blijf in contact met je kind over wat hij doet
• Geef het goede voorbeeld: geen telefoon aan tafel en ’s nachts blijft ‘ie ook beneden
• Met een tijdslot voorkom je dat kinderen urenlang op een apparaat kunnen spelen.
• Wil je kind een nieuwe app downloaden? Kijk mee wat hij/zij gaat doen
• Zorg dat je kind in de huiskamer zit, zodat je er vanaf de zijlijn zicht op hebt
• Zorg dat de telefoon beneden blijft, als je kind gaat slapen
• Laat kinderen hun eigen regels opschrijven
• Stel op de apparaten in dat als je kind een nieuwe app wil downloaden, hij/zij eerst toestemming moet
krijgen van jou
• Kondig aan dat schermtijd bijna voorbij is: nog 5 minuten spelen.
• Kijk met je kind mee om te kunnen bepalen wanneer een handig moment is om de tablet uit te zetten. Bij
sommige spelletjes: na 3 games, bij andere spelen als je in het volgende leven komt. Het is heel moeilijk
om een spel te stoppen als je bijna bij het einde bent.
Afsluiting;
Pierre bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid, en met name Teun voor zijn interessante toevoeging over sociale
media, en sluit de vergadering af.

