
 

Notulen Algemene Leden Vergadering Oudervereniging De Schakel  

19-09-2018 

 

1. Aanwezig:  

Leden: Merlijn van Lith, Pieter van Lith 

OV-bestuur: Annebeth Bosman, Simone den Hartog-Frericks, Liane 

Verheul, Jennie van Drogenbroek, Jan Veldhorst, Bart Hesselink 

Team: Jolanda Pauw, Norbert Bakker 

Afwezig met kennisgeving:  

OV: Lineke Grapendaal, Mirte en Nico van Impelen, Irene Bruggeling, 

Renske de Graauw 

Team: Caroline van den Berg 

2. Notulen van het jaar 2016-2017 worden goedgekeurd. Met 1 correctie 

op de datum van de vergadering. Dit moet 20 september 2017 zijn. 

 

3. Nieuwe leden/ wijzigingen samenstelling 

Vier leden van de OV nemen afscheid: Simone den Hartog- Frericks, 

William de Jong, Tineke Botterop en Claudia Verploegen. Zij worden 

hartelijk bedankt voor hun jarenlange inzet. 

Er zijn vier nieuwe leden voor de OV: Mirte en Nico van Impelen (duo), 

Jennie van Drogenbroek en Liane Verheul. Zij worden welkom geheten. 

Daarmee bestaat het bestuur van de OV uit Lineke, Nico & Mirte, Jennie, 

Liane, Renske, Annebeth, Jan Veldhorst (voorzitter), Bart Hesselink 

(Penningmeester), Irene Bruggeling (secretaris). Leerkracht Jolanda Pauw 

vertegenwoordigt het team, is bij de vergaderingen aanwezig en verzorgt 

de coördinatie en communicatie tussen team en OV. 

 

4. Mededelingen vanuit het team 

Het team is blij dat ze versterkt zijn met twee onderwijsassistenten, een 

conciërge  en een administratief medewerker. Onder meer als gevolg van 

de stakingen is er meer geld gekomen en zijn de leerkrachten op deze 

manier ontlast. 



 

5. Financiën 

De financiën van de Oudervereniging zijn ook dit jaar op orde. 97% van 

de ouders heeft de ouderbijdrage betaald. Met dat geld, de opbrengst 

van de Fancy Fair en met wat geld uit de reserve konden alle leuke 

activiteiten voor de kinderen georganiseerd worden.  

De kascommissie heeft de jaarstukken voor 2017-2018 gecontroleerd en 

akkoord bevonden. Dit jaar zijn we net uitgekomen, maar moeten wel 

schrapen om alles voor elkaar te krijgen en de begroting te halen. We 

teren in op de reserves.  

Volgend voorstel voor de ouderbijdrage wordt unaniem aangenomen:  

• Groep 1 t/m groep 7: € 40,00 per kind per jaar (was € 35,00) 

• Groep 8: € 85,00 per kind per jaar (was € 80,00) 

Ter aanvulling: De ouderbijdrage is al jaren niet verhoogd en landelijk 

gezien zitten we hiermee nog steeds aan de lage kant. 

Mocht u de financiële overzichten willen inzien, kunt u contact opnemen 

met Bart Hesselink: ovdeschakel@gmail.com 

 

6. Indeling commissies 2018-2019 

De OV heeft de verschillende commissies weer onderverdeeld. Deze 

ouders zullen de evenementen coördineren. Hulp van andere ouders is 

daarbij meer dan welkom. In elke commissie zit een aantal OV 

bestuursleden en een aantal teamleden.  

 

Sinterklaas  Annebeth, Nico, Renske, Liane, Jolanda 

Kerst  Lineke, Irene, Jennie, Jan, Mikel, Conan 

Carnaval  Bart, Renske, Liane, Mikel, Lejanne, (Irene en Lineke stand-
by) 

Pasen  Annebeth, Corry, Caroline 

1e communie  Nico, Marloes 
Schoolplein  Bart, Claudia, Norbert 

Kleuterfeest  Irene, Renske, Annebeth, Nico, Liane, Jolanda, José en 
Corry 

Schoolreis  Lineke, Bart, Jennie, Renske, Jan, Caroline, Lejanne 
JAVD 5 km  Lineke SOLO 
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AVD 10 km  Jan en Bart 
Fancy Fair  iedereen, Kirsten, José en Jolanda 

Afscheid groep 8  Jennie en Liane  
 

Bijzonderheden:  

• Pasen wordt waarschijnlijk ook dit jaar weer gevierd (met paasstok). 

Dit was aanvankelijk om het jaar, maar wordt waarschijnlijk jaarlijks.  

• Schoolplein (voorplein bij groep 3-4) wordt nog voor de 

herfstvakantie aangepakt (op basis van de ontwerpen van de Johan 

Cruijff-foundation). 

• Het schoolplein (voetbalveld) wordt aangepakt. In het voorjaar van 

2019 komt er al een nieuwe berging.  

• Op het schoolplein bij de kleuters komt een nieuwe speelhuisje. Dit is 

inmiddels besteld.  

 

7. Evaluatie 2017-2018 

Feedback uit het team: 

Het OV-bestuur kijkt met tevredenheid en voldoening terug op alle 

activiteiten die georganiseerd zijn voor de kinderen. Er zijn geen 

bijzonderheden te melden hierover. 

 

8. Communicatie 

Annebeth Bosman is verantwoordelijk voor de communicatie. Voor 

vragen hierover kunt u ook een bericht sturen naar 

ovdeschakel@gmail.com. 

 

9. WVTTK:  

• OV maakt nieuwe groepsfoto om bij de ingang op te hangen. 

• De OV regelt geen ‘officiële’  fotograaf meer bij evenementen (om op 

Social schools te plaatsen). Er wordt gebruik gemaakt van foto’s die door 

het team gemaakt zijn en door (bestuurs-)leden van de OV. Norbert 

Bakker checkt welke ouders hiervoor mogelijk geen toestemming 

hebben gegeven.  
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