Verslag vergadering oudervereniging

Datum
Plaats

: 19-9-2017
: School

1. Opening
Pascale opent de vergadering en heet iedereen welkom. Vervolgens een korte uitleg
voor nieuwe ouders mbt wat de oudervereniging is
2. Jaarverslag
Dit wordt voorgelezen: aanvullingen/ vragen vanuit aanwezigen:
 Klasseouders zijn automatisch lid van het bestuur van de oudervereniging.
 Activiteitenlijst wordt extra handen voor de bibliotheek gevraagd, Cora en
Evelien hebben interesse
 Timing van de schoolfotograaf is even de vraag voor komend schooljaar.
Bijzetten broertjes/ zusjesfoto is een optie.
 Kennismaken met… Hoe of wat dit in te vullen kijkt team naar.
 Communie is geen schoolactiviteit, wel samenwerking/ faciliteren waar mogelijk.
Hier zal Ellen als leerkracht van betreffende leerlingen met communiewerkgroep
contact over hebben en afstemmen.
 Kerstwerkgroep; Er wordt aangegeven dat het voor kinderen met een
voedselintolerantie/allergie confronterend kan zijn wat een kind allemaal niet
mag.
 Koningsspelen vinden volgend jaar weer plaats in “groot” Valkenswaard. Voor
andere jaren in Borkel is gebruik sportveld meerwaarde.
 Twijfel mbt nut en wijze van de luizencontrole wordt aangegeven. Nicole geeft
aan dat het een service is vanuit school/ vrijwilligers. Meeste ouders geven ook
aan dit prettig te vinden. Dit zal dus voort blijven bestaan. Ouders mogen altijd
aangeven als ze liever niet hebben dat hun kind gecontroleerd wordt. Het is wel
goed om altijd te blijven kijken hoe dit het beste uit te voeren, evt vernieuwde
inzichten me te nemen.
 Typetuin wordt in 2017-2018 niet aangeboden, volgend schooljaar weer.
 Activiteitenlijst wordt nog aangepast en rondgestuurd
3. Financieel jaarverslag/ mededelingen
Jaarverslag wordt doorgenomen: aanvullingen/ antwoorden op vragen vanuit
aanwezigen:
 Spaargeld opnemen in jaarverslag voor transparantie en inzicht.
 Kosten Sint waren lager omdat er zaken anders gefinancierd zijn bv pietenhuis.
Ook is niet alles gedeclareerd door derden.
 Begroting wordt gemaakt in overleg met de oudervereniging. In de loop van het
jaar worden signalen opgepakt om deze waar nodig aan te passen.






Kascontrole wordt nog opgepakt door John en Han. Dit mag in de toekomst wel
wat stipter
Koningsspelen heeft geen budget, dit kan wel een meerwaarde hebben.
Post onvoorzien zou een mooie aanvulling zijn
Het is goed om als oudervereniging en school eens kort te sluiten wie voor welke
uitgavenposten verantwoordelijk is.

Ouderbijdrage blijft komend jaar nog hetzelfde namelijk €25,-. Er staat nog €1800
op de spaarrekening. Wederom wordt vastgesteld hier €500,- van uit te geven voor
de bus van schoolreisje. Volgend jaar is de ouderbijdrage een punt van aandacht
aangezien we ons dan rond de reservegrens financiële middelen bevinden.
4. Bestuurssamenstelling:
Cora Verhoeven en Evelien Harmsen zijn klasseouder van groep 1 en 2 geworden
Clancy Versmissen wordt in de vergadering benoemd als voorzitter. Pascalle van
Deuren wordt hartelijk bedankt voor al haar jaren van inzet.
Voor de rol van secretaris kan er gerouleerd worden mbt notuleren, maar zal er ook
nog een oproep in de nieuwsbrief volgen.
5. Mededelingen vanuit het team
6. Mededelingen vanuit de MR
7. Activiteiten
Pasen is wel gepland?
8. Rondvraag/mededelingen:
Er is aangegeven dat veel nieuwe ouders niet weten wat concept inloopavond is en het
achteraf dan spijtig vinden dit gemist te hebben. Advies om dit kenbaar te maken in
de nieuwsbrief komend jaar.

Data vergaderingen komend schooljaar:
Datum
Maandag 30 oktober

Locatie ( 20.00 uur)
School

9. Sluiting
 Pascale sluit de vergadering; dank voor de belangstelling.

ACTIELIJST
1.
2.
3.

Actie
Doorsturen activiteitenlijst
Plaatsen notulen jaarvergadering op site
Oproep secretaris in nieuwsbrief

Door
Tineke
Ellen

Punten te bespreken met de MR

Opmerkingen

ACTIVITEITEN 2016-2017
Activiteit
Bibliotheek

Carnaval (OV)

Fotografie

IVN (OV)
Kaften

Kascontrole
Kennis maken
met...

Kerk
(gezinsdiensten /
Vormsel)

Kerstmis (OV)

Contactpersonen
Esther Kwinten
Toos Schellens
Susan Visschers
Charlotte Smiggels
Ellen van den Dungen (team)
Monique van Mierlo
Clancy Versmissen
Bjorn Boons (ook namens raad v 11)
Anita Vermulst
Henja Wassink

Ellen van den Dungen
Geen ouders
Anita Vermulst
Henja Wassink
Tineke de Kuster
Aniek Hagelaars
Margo de Waal
Sjanneke van Asten
John Jaspers
Ellen van den Dungen
Tineke de Kuster
Monique van Mierlo
Clancy Versmissen
Ellen van den Dungen
Louisa Kwinten
Monique van Kuijk
Clementine Bots
Pascale van Deuren
Ellen van den Dungen
Aniek Hagelaars
Margo de Jong
Susan Visschers

(team)

(team)

(team)

(team)

Verslag
Maandagochtend

24-02-2017

14 oktober
Goed verlopen, alleen de code voor de
algehele schoolfoto hebben veel
ouders niet ontvangen.
Kleur achtergrond was wat donker.
Bedoeling was lichtblauw geweest
X februari 2017
En x juni 2017
Anita coördineert

21 oktober
Thema was vroeger. Goed verlopen
ochtend met voldoende helpende
handen van ouders
Vormsel 11-12-2016
Goed verlopen dag met 4 vormelingen
St Maarten ook goed verlopen

23-12-2014

Koningsspelen /
sportdag (OV)
Leescoördinator
Luizencontrole

Medezeggenschap
sraad

MR oudergeleding
Musical (OV)

Musicalavond (OV)

Oudervereniging
bestuur
Pasen (OV)

Ellen van den Dungen (team)
Louisa Kwinten
Clancy versmissen
Ellen van den Dungen (team)
Henja Wassink
Mariëtte Kersemakers
Esther Kwinten
Anita Vermulst
Tineke de Kuster
Aniek Hagelaar
Christel Janssen (team)
Geert Versteeg (team)
Patrick van den Dungen
Bjorn Boons
Mirjam Roothans
Guido Smolders
Marcel Jeurgens
Geert Versteeg (team)
Debbie de Brouwer
Marion Smolders
Suzan Welten
Esther Goossens
Sjanneke van Asten
Mariette Kersemakers
Margo de Jong
Pascale van Deuren
Geert Versteeg (team)
Louisa Kwinten
Henja Wassink
Susan Vissschers
Pascale van Deuren (voorzitter)
Femke Boons (penningmeester)
Clancy Versmissen (secretaris)
Ellen van den Dungen (team)
Esther Deeben
Monique van Mierlo
Clancy Versmissen

21-04-2017

1ste vrijdag na elke vakantie

12-07-2017

12-7-2017

14-04-2017

Schoolreisje (OV)

Schoolverlaterska
mp
Sinterklaas (OV)

Speelplein (OV)

Typen
(coördinatie)
Verkeer en
Veiligheid

Ellen van den Dungen (team)
Esther Deeben
Sjanneke van Asten
Clancy Versmissen
Geert Versteeg (team)

4 juli 2017

Ellen van den Dungen
Tineke de Kuster
Monique van Mierlo
Clancy Versmissen
Nicole van Eert
(team)
Pascale van Deuren
Margo de Waal
Koen Keeris
Leon Lutters
Stijn Kalkers

05-12-2016
Sinterklaas op school prima verlopen.
Het Pietenhuis in de pastorieschuur
was een groot succes.
Hele jaar

(team)

Aico
Visschers
Robert van
Mierlo
Bjorn Boons
Rob v
Deursen
Tonnie
Versmissen
Anita Vermulst – Henja Wassink
Christel Janssen (team)
Leon Lutters
Clancy Versmissen

Juni

