Notulen ALV Ouderraad
Datum
Aanvang
Locatie






: Dinsdag 19 september 2017
: 20.00 uur
: De Hoeve

Aanwezig vanuit het Hoeve team: Nancy de Graaff
Aanwezig vanuit de OR/feestcommissie: Bram Gerards, Marlies Mobach, Jolanda
van Leijenhorst, Roos Brans, Anneke Waslander, Ilona Vroegh, Jeroen van de
Woerd, Marlies Franken (verslag).
Aanwezig vanuit de ouders: 6 ouders
Afwezig: Ellen van Wijgaart (OR/feestcommissie), de MR.

1. Opening
Bram heet de aanwezigen van harte welkom.
Er is geen afvaardiging van de MR aanwezig.

2. Korte voorstelronde huidige Ouderraad
De huidige OR stelt zich voor: Bram Gerards (voorzitter), Jolanda van Leijenhorst
(algemeen lid), Jeroen van de Woerd (penningmeester), Marlies Franken
(secretaris), Anneke Waslander en Roos Brans (coördinatoren feestcommissie.

3. Taken OR/ MR
 OR: taken staan beschreven in de schoolgids. Een van de hoofdtaken is het
onderhouden van contact met de ouders en schoolteam.
 OR: innen, beheren en het verantwoord besteden van de vrijwillige
ouderbijdrage. Uitgaven met name aan feesten.
 OR: de OR heeft 6 bijeenkomsten per jaar. Daarbij is over het algemeen 1
vertegenwoordiger vanuit de directie van De Hoeve aanwezig. Een verslag van
iedere bijeenkomst wordt gepubliceerd op de website.
 MR: samenstelling 2 ouders + 2 teamleden
 MR: krijgt inlichtingen over allerlei zaken vanuit schoolleiding. Daarnaast heeft
MR officiële taken waaronder instemmingsrecht wat voor de doorgang van
sommige zaken noodzakelijk is.
 MR: heeft 4x per jaar overleg met de directie en 1x per jaar overleg met het
bestuur.
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4. Wat heeft de OR zoal gedaan dit jaar?
 Stimuleren ouderbetrokkenheid. Groot aandeel hierin heeft de
feestcommissie.
 Signaleren wensen ouders, onder andere door het gesprek aan te gaan met
ouders, vragen/ opmerkingen te ontvangen, te bespreken en/of eventueel door
te spelen aan de schoolleiding.
 Stimuleren gezond eten
 Organisatie avondvierdaagse. De OR draagt zorg voor de organisatie van de 5
kilometer.
Vraag ouder:
Antwoord OR:



Verkeersveiligheid: afgelopen jaar zijn er verkeersborden geplaatst aan de
Veenslagenweg met daarop een adviessnelheid van 15 km/h.

Vraag ouder:
Antwoord OR:



Is de gehele avondvierdaagse dan geen schoolse activiteit?
De Hoeve schrijft zich in bij de algemene organisatie van de
avondvierdaagse. Vervolgens ontvangt de OR de gegevens en
organiseert de verdeling van de groepen voor de 5 km en regelt het
eten en drinken voor onderweg voor alle kinderen. De school regelt
de 10 km.

Gebeuren er veel ongelukken?
Gelukkig niet, maar vaak gaat het net goed zodat waakzaamheid
geboden is.

Feesten: organiseren van/ assisteren bij allerlei feestactiviteiten waaronder
bijvoorbeeld de kerstmarkt, allerlei sportactiviteiten, etc.

Vraag ouder:
Antwoord OR:

Wordt de ouderbijdrage ook voor de kinderen in de Eekhoorngroep
gevraagd?
De kinderen in de Eekhoorngroep starten/ stromen in de loop van
het schooljaar in. Naar verhouding zal aan de ouders van deze
kinderen een financiële bijdrage (ouderbijdrage) worden gevraag.

5. Toelichting financieel jaarverslag / begroting
Het financieel jaarverslag (te vinden in het jaarverslag van OR) wordt door Jeroen
toegelicht.
 Wanneer 100% van de vrijwillige ouderbijdrage zou binnenkomen dan zou dit
neerkomen op een bedrag van ongeveer € 10.000,00. Over het algemeen betaalt
ongeveer 90% van de ouders de vrijwillige bijdrage wat vervolgens
(logischerwijs) een bedrag van omstreeks € 9.000,00 maakt.
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Afgelopen jaar zijn er meer inkomsten dan uitgaven geweest. Oorzaak is o.a.
het scherp inkopen van de feestcommissie. Daarnaast waren de (eerder
genoemde) verkeersborden begroot, maar deze zijn uiteindelijk door de
gemeente betaald.
Doelstelling is om het jaarlijks beschikbare budget ook uit te geven zodat het
de kinderen toekomt. Soms blijft er een bedrag over. Graag ontvangen we
ideeën m.b.t. de besteding van de reservegelden.

6. Bespreken ideeën / activiteiten / thema’s vanuit kas OR
Idee ouder:
Het realiseren van een afdak voor wachtende ouders bij het
dokterspaadje en de onderbouw.
Antwoord:
Nancy: dergelijke verzoeken zijn meer iets voor de gemeente. Op
het terrein van de Hoeve kunnen we geen afdak voor de ouders
plaatsen.
Idee ouder:

Antwoord:

Idee ouder:
Antwoord OR:

Vroeger heb ik zelf technisch onderwijs gedaan. In die tijd
hoefden kinderen pas op latere leeftijd een keuze voor richting
(vak) te maken. Het huidige schoolsysteem is daarin anders.
Verschuift dit keuzemoment ook al (deels) naar de basisschool?
Beroepsvorming en de bijbehorende keuzes zijn onderdeel van het
voortgezet onderwijs. In de basisschool werken we aan de vorming
van de kinderen. Wat we hier op school wel hebben zijn
verschillende projecten waaronder bijvoorbeeld het project
Techniek waarbij kinderen van de bovenbouw ook een bezoek
brengen aan het ROC.
Qua besteding van het resterende bedrag vanuit de ouderbijdrage
is het wellicht zinvol dit te bewaren voor de nieuwbouw.
De nieuwbouw zal bij doorgang pas gerealiseerd zijn in 2021.
De door ouders betaalde jaarlijkse bijdrage dient zoveel mogelijk
de kinderen in hetzelfde jaar toe te komen.

Bram heeft nog enkele ouders gebeld om te vragen mee te denken naar de besteding
van het nog beschikbare budget. Hieruit kwam onder andere naar voren:
1. Het organiseren van een kinder-EHBO-cursus (voor ouders). De reacties hierop
vanuit de ouders zijn zeer positief.
Voorstel ouder:
vraag een eigen bijdrage van de deelnemende ouder(s)
om meer zekerheid met betrekking tot aanwezigheid/
deelname te realiseren.
Voorstel ouder:
wellicht is het mogelijk hiervoor een vergoeding vanuit de
zorgverzekering te krijgen.
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Reactie Nancy:

Nancy heeft moeite met het besteden van geld vanuit de
ouderbijdrage aan een cursus voor ouders omdat het geld
bedoeld is voor de kinderen.
2. Bewustmaking verkeersveiligheid voor kinderen. Hiervoor zijn cursussen beschikbaar
vanuit Veilig Verkeer Nederland/ gemeente Nijkerk. Ook het punt van
verkeersveiligheid leeft onder ouders. De besteding van geld aan een cursus moet
vanzelfsprekend wel in overleg met school.
Nancy heeft enkele voorstellen:
1. Bij invulling/ organisatie van verschillende projecten kan de school zeer zeker
extra geld gebruiken.
2. Wellicht kan er vanuit de OR worden bijgedragen aan de kosten voor een
schooluitstapje voor de onder-, midden- en bovenbouw.
Vraag ouder:
Antwoord OR:

Is het schoolparlement gevraagd mee te denken over besteding van
het resterende budget?
Ja. De directie bespreekt dit onderwerp met de kinderen van het
schoolparlement.

7. Rondvraag
Geen.

8. Afscheid oud OR-leden
Bram bedankt de Marlies Mobach en Ilona Vroegh voor hun inzet en hun inbreng.
Vervolgens spreekt Nancy een woord van dank uit aan Ilona voor de prettige manier
van werken. Reeds eerder hebben zij (in een andere setting) samengewerkt en dit
functioneerde altijd erg goed. Ook Marlies bedankt Nancy voor haar goede inzet en
haar kritische bijdrage. Beide ontvangen van Nancy een bos bloemen.
De volgende leden worden/zijn benoemd:
 Jeroen van de Woerd: penningmeester.
 Marlies Franken: secretaris.

9.
Sluiting vergadering
De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun komst en inbreng en sluit de
vergadering.
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