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Notulen ALV Ouderraad 
 

 

Datum  : Dinsdag 16 januari 2018 

Aanvang : 20.15 uur  

Locatie : De Hoeve  

 

 Aanwezig vanuit het Hoeveteam: Nancy de Graaff 

 Aanwezig vanuit de OR/feestcommissie: Bram Gerards, Jolanda van Leijenhorst, 

Roos Brans, Jeroen van der Woerd, Marlies Franken (verslag). 

 

 

 

1. Opening 

Bram heet de aanwezigen van harte welkom.  

            

                                     

2. Bespreken notulen OR-vergadering 31 oktober 2017  

Geen opmerkingen notulen. Wel verzoek om voortaan actielijst toe te voegen aan 

notulen. 

 

 

3. Mededelingen vanuit school 

 Kerst: ontbijt + kerstviering positief 

 Huisvesting:  

- De Hoeve is uitgenodigd om mee te denken aan een Centrumvisie. Het 

bestuur beraadt zich nog om hieraan mee te doen;  

- Het bestuur van De Hoeve zal volgende week een uitspraak doen hierover 

en beslist in mei 2018 definitief over de keuze tussen nieuwbouw en 

renovatie; 

- De Farelschool zal starten met een renovatie na de zomervakantie 2018. 

Daarna (zomer 2019) staat de renovatie van De Hoeve gepland. Vanuit de 

gemeente dient er een noodschool te worden gefaciliteerd. Er wordt nog 

gewacht op informatie hierover vanuit de gemeente. 

- Voor de grote renovatie zullen er waarschijnlijk al kleine projecten 

worden uitgevoerd zoals b.v. een toiletrenovatie. 

- Aangezien de nieuwe bovenbouwgroep na de zomer van 2018 start, zal er 

gekeken worden naar de indeling van de stamgroepen binnen de school en 
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zal er een noodlokaal aan de school worden geplaatst om deze groep 

tijdelijk op te kunnen vangen.  

 Zwemmen: Voor de 5e middenbouwgroep en de bovenbouwgroepen is er nog 

geen duidelijkheid m.b.t. Swim to play dit voorjaar. 

 Schooljudo: start volgende week.  

 Personeel:  

- vanuit het bestuur zijn nog meer middelen ter beschikking gesteld voor 

extra ondersteuning in de groepen.  

- Marijke zal de functie van taalspecialist gaan bekleden. Hierin/ daarbij 

zal ze leerkrachten gaan coachen op welke wijze ‘taal’, naast de 

mogelijkheden vanuit de methodes, kan worden geïntegreerd in de 

praktijk. Daarnaast zal Marijke de directie gaan ondersteunen. 

 

 

4. Ingekomen stukken 

 Nieuwsbrieven:  

- TSO: o.a. gezien het groeiend aantal leerlingen is men eigenlijk permanent 

op zoek naar hulp voor de TSO 

- Staking: mede als gevolg van de staking(en) zijn er allerlei ontwikkelingen 

gaande om de organisatie ook voor de leerkrachten te optimaliseren. 

Binnenkort vinden er gesprekken plaats tussen bestuur, directie en het 

personeel om de wensen en behoeften van de leerkrachten in beeld te 

brengen.   

 Postvak In: leeg 

 Mailbox:  

- Input vanuit een ouder m.b.t. besteding van het OR-budget: muzikale 

vorming. Reactie Nancy: een ouder gaat binnenkort muziekles geven. 

- Er zijn twee ‘aanmeldingen’ / belangstellenden voor de OR. Komt goed uit 

omdat OR-leden Jolanda en Bram aan ‘t einde van het schooljaar stoppen.  

 

 

5. Bespreekpunten vanuit de OR 

 Staking: zie boven 

 MR: Derk-Jan Rozema wordt het nieuwe MR-lid. 

 Nieuwbouw/verbouw: zie boven 

 Kooklessen: reactie Nancy: De aanpak/bijdrage/begeleiding verschilt per 

kookles per ouder. De leerlijn koken is opnieuw erbij gepakt. Doel is dat 

kinderen het koken en de voorbereiding vooral zelf uitvoeren. Financiële 

bijdrage vanuit OR is niet nodig. 
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 Invulling te besteden budget OR:  

- Verzoek vanuit school om financiële bijdrage van 1.000 euro aan 

onderbouwproject ‘Sprookjes’ voor een theatervoorstelling in de Stuw. OR 

gaat akkoord.  

 Kinder-EHBO: cursus zal 80 euro per ouder kosten voor 5 x 2,5 uur of 7 x 2 

uur. Hiervoor krijgt men de cursus, examen en indien het examen wordt 

gehaald, een diploma. De meeste zorgverzekeringen vergoeden deze cursus 

volledig. Maximaal aantal deelnemers 8. Het wachten is op beschikbaarheid 

van een instructeur voordat de cursus definitief georganiseerd kan worden. 

De Hoeve stelt ruimte beschikbaar. Bram houdt contact met de EHBO 

vereniging Hoevelaken.  

 

 

6. Feestcommissie, status geplande activiteiten 

Geen opmerkingen. Loopt goed. 

 

 

7. Financiën 

Van de ouderbijdrage is momenteel 79% betaald. Binnenkort gaat er nog een 

herinnering naar de ouders die nog niet hebben betaald. Verder geen opmerkingen/ 

aanvullende informatie.  

 

 

8. Wat verder ter tafel komt 

- Bram zal belangstellenden/nieuwe leden voor OR benaderen. 

 

 

9. Sluiting vergadering 

De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun komst en inbreng en sluit de 

vergadering. 

 

 

ACTIELIJST 
 

Wie  Wat  Datum Afgerond  

Bram Benaderen nieuwe OR- leden 02-2018 JA/ NEE 

Bram Reactie/terugkoppeling naar ouder inzake 

besteding OR-budget. 

02-2018 JA/ NEE 

Bram Contact houden met EHBO vereniging 03-2018 JA/ NEE 

 


