Notulen jaarvergadering AV en MR 26 september 2019

Aanwezig:
Vanuit AV: Heleen van Veenendaal (voorzitter) Jelmar Halma, Anita Dubbeldam, Linda
Havelaar, Sytse Thesingh, Charlotte van Noorlo (secretaris)
Vanuit MR: Patrick de Vries, Mariëlle van Campen, Petra Verwer, Niels Dubbeldam, Cor
Krijger
Ouders: Jacqueline Timmerman, Alien Zieleman, Agatha Nauta, Tineke Geerts
Afwezig met kennisgeving: Aranka Altena, Geke en Tiemen de Olde

1. Opening / Woord voorzitter

Heleen start de vergadering om 20:00 uur en heet iedereen welkom.
Punt 5 op de agenda (mededelingen vanuit team de Driesprong) komt te vervallen. Hiervoor
in de plaats komt het punt bestuurswissel AV.
Er wordt aangegeven dat het geplande jaarfeest op 18 oktober niet door kan gaan in
verband met het schoolvolleybal toernooi. In plaats daarvan zal het jaarfeest in februari zijn,
de datum volgt nog.

2. Notulen vorige jaarvergadering
Geen op- of aanmerkingen met betrekking tot de notulen van de jaarvergadering van 2018.

3. Jaarverslag presentatie en eventuele vragen
Het jaarverslag was te lezen op de website van de Driesprong. Anders dan andere jaren is er bij het
uitnodigen van de ouders duidelijk vermeld dat iedere (betalende) ouder lid is van de activiteiten
vereniging. De hoop was dat hiermee de opkomst voor de algemene ledenvergadering groter zou
worden. Tijdens de algemene ouderavond leggen de actieve leden van de AV verantwoording af aan
de overige leden (betalende ouders). Dit doen zij doormiddel van het jaarverslag en de algemene
ledenvergadering. Dit is verplicht omdat de AV een vereniging is.
Alien geeft aan dat niet alle notulen van de afgelopen AV vergaderingen op de site staan. Jelmar
geeft aan dat een vereniging niet verplicht is om alle notulen van alle vergaderingen online te zetten.

Het afleggen van verantwoording aan de betalende leden geschiedt middels de algemene
ledenvergadering die aan het begin van ieder schooljaar plaatsvindt. Het jaarverslag dient wel online
te staan, of beschikbaar ter inzage.
In het jaarverslag van afgelopen jaar werd aangegeven dat de kinderen de kerst rustiger ervaren
hadden dan afgelopen jaren. Alien vraagt of dit is nagevraagd bij de kinderen of hoe dit gezien is. Er
waren veel geluiden dat het vieren van het kerst op de avond gemist werd, het mooi maken voor
school en het samen eten op school als het al donker is. De AV leden zijn bij de kerstviering geweest.
Door het continu rooster voor die dag bleven zij op school eten en waren de kinderen eerder vrij. Er
waren rustige activiteiten en er heerste meer rust in de school dan andere jaren. De AV erkent dat
het qua sfeer zeker anders is maar dat er vanuit het team voor gekozen is om kerst het ene jaar
overdag en het andere jaar ’s avonds te vieren.
Jacqueline geeft aan dat zij zich afvraagt hoe het zit met de hygiëne maatregelen bij het geserveerde
eten tijdens de kerst. Ouders zouden het ’s morgens al meegeven maar het wordt pas voor de lunch
geserveerd. De AV geeft aan dat producten die koud moesten blijven in de koelkast bewaard zijn en
dat sommige ouders ervoor gekozen hadden om het eten net voor de lunch te brengen. Voor de
volgende keer zal er duidelijk vermeld worden dat ouders goed op moeten letten hoe het eten
bewaard moet worden en dat zij zich goed bewust moeten zijn van het feit dat sommige hapjes snel
bederven buiten de koelkast (ook al is het maar voor een paar uurtjes). Het idee ontstaat dat de AV
misschien voor de viering overdag in plaats van het toetje in iets anders voorzien, zodat er geen
problemen ontstaan ten gevolge van bedervende waren. Dit is iets om bij de kerstviering van 2020
te bekijken.
Dit jaar is de aanmelding voor de tuin en schoolschoonmaak veranderd. Eerder jaren deelde de AV
gezinnen in. Dit jaar is er weer voor gekozen om een aantal data op te geven waar ouders zich voor
in konden schrijven. Er is voor gekozen om 2 zaterdagen de tuin en schoonmaak te combineren
zodat gezinnen er ook voor kunnen kiezen om samen te komen en eventueel de kinderen mee te
nemen (hier wordt opvang voor geregeld). Bij de volgende AV vergadering zal geëvalueerd worden
hoe het is gegaan met het inschrijven op de verschillende data. Heleen is al bezig geweest met de
indeling en geeft aan dat er vooral veel inschrijvingen zijn voor de zaterdagen waarop zowel de tuin
als de schoolschoonmaak plaatsvinden. Ook zijn er gezinnen die kiezen voor 2x tuin of 2x
schoonmaak.
Op verzoek zal er voor de tuin of schoolschoonmaak net als andere jaren een herinnering in de
Nieuwssprong kan komen met wanneer deze plaats zullen vinden en wie zich voor die data hebben
ingeschreven.
Tijdens de 2-3 jaarlijkse schoolschoonmaak is het vooral de bedoeling dat de toiletten, ramen,
vloeren en kasten een keer extra schoongemaakt worden. Het streven is om dit in 2 uur te doen. Bij
de kleuters is er nu voor gekozen om enkele keren per jaar (voor of na schooltijd) gedurende een
half uur tot een uur schoon te maken in het lokaal. Tijdens de reguliere schoolschoonmaak ging hier
altijd veel tijd in zitten en bleek ook dat 2-3x per jaar voor het lokaal van groep 1-2 niet voldoende is.

Alien geeft aan dat in het laatste stukje van het jaarverslag goed verwoord is wat de AV doet, wat
het belang is van ouderhulp en wat de rol van de betalende ouders is binnen de AV.
Het is soms voor ouders niet helemaal duidelijk wat de AV precies doet en wat hun rol is bij de
verschillende activiteiten.
Het team bepaald in samenspraak met de AV wanneer welke activiteiten plaatsvinden. Doel van de
AV is vooral het team ondersteunen bij bijzondere dagen of activiteiten zoals bijvoorbeeld
sinterklaas, kerst, Pasen, het jaarfeest of de laatste schooldag. De AV regelt en bedenkt veel maar
staat zeker open voor ideeën vanuit de overige leden van de AV (betalende ouder). Dit zal het
komende jaar nogmaals benadrukt worden.
Rol AV bij activiteiten:
•

Kamp: AV regelt de tent en de boodschappen (in overleg met leerkrachten) en regelt de
betaling van de accommodatie en de activiteiten. Stuurt zo nodig bij indien gemaakte
begroting overschreden wordt.

•

Kerstmarkt: AV helpt samen met de kinderen van groep 8 en eventueel met
leerkrachten.
Zomermarkt: AV regelt dit samen met het team.
Musical: De AV regelt de hapjes en drankjes voor het afscheid van groep 8.
Daarnaast betaald de AV de helft van de kosten voor de musical. De rest wordt
betaald door de school. De organisatie van de musical en het afscheid vallen niet
onder de verantwoordelijkheid van de AV.
Bijzondere (feest)dagen op school: De AV ondersteunt het team tijdens de
activiteiten en bereid voor. Dit kan bijvoorbeeld door het halen van de
boodschappen.

•
•

•

NB: De moestuin valt niet onder de verantwoordelijkheid van de AV. Niet bij het organiseren maar
ook niet financieel.
Met betrekking tot de eindmusical komt nog de opmerking dat een aantal ouders van groep 7 zich
ongemakkelijk hebben gevoeld toen groep 8 apart afscheid ging nemen. Dit is van tevoren wel
gecommuniceerd maar de overgang was te abrupt. De AV erkent dit maar geeft ook aan dat dit niet
bij hen ligt maar dat dit de keuze is van het team. De AV is geen onderdeel van de organisatie van de
eindmusical en verzorgt, om het team te ondersteunen, alleen de hapjes en de drankjes. Mariëlle en
Patrick nemen dit op met het team.

4. Financieel / Woord kascommissieleden

Het geld van het ophalen van het oud papier is komen te vervallen. Hierdoor mist de AV een
belangrijke bron van inkomsten. Er waren 3 mogelijkheden om dit te ondervangen:
1. De ouderbijdrage zou verhoogd worden

2. De ouderbijdrage zou verlaagd worden en voor kamp en schoolreis zou een aparte
incasso komen
3. De ouderbijdrage zou gelijk blijven en er moest bezuinigd gaan worden op de
variabele inkomsten.
In samenspraak met het team, de MR en de AV is er voor gekozen om de ouderbijdrage zo te laten
en kritischer te kijken naar de uitgaven. Er bleek met name op kamp bezuinigd te kunnen worden. Zo
is het aantal betaalde activiteiten voor alle kampen verminderd en maken de leerkrachten nu een
begroting voor kamp zodat de AV inzage heeft in de te maken kosten. Eventueel stuurt de AV hier in
bij.
Kijkend naar wat er afgelopen jaar is uitgegeven ten aanzien van de begroting die gemaakt was zijn
we op de goede weg om het wegvallen van het papiergeld te compenseren. Voor nu is er ook geen
reden om de ouderbijdrage te verhogen.
Jelmar geeft aan de AV er financieel goed voor staat. Het saldo is iets toegenomen ten opzichte van
vorig jaar. Hier zijn verschillende redenen voor:
•

Er is dit jaar aanzienlijk minder geld uitgegeven aan kamp. Dit is ook duidelijk terug te zien in
de begroting. Oorzaak hiervan is mede het inplannen van minder betaalde activiteiten.
Jelmar complimenteert het team met hun creativiteit.

•

Er wordt bewuster ingekocht voor kamp en feestdagen zodat er minder overblijft. Er
wordt ook veel bewuster gekeken naar wat er bijvoorbeeld eerdere jaren mee is
geweest op kamp en wat er uiteindelijk weer mee terug kwam.
Voor de tuin en onvoorziene omstandigheden was voor 2018-2019 wel geld begroot,
maar dit is niet gebruikt. Ook voor het schooljaar 2019-2020 is er geld begroot voor
de tuin en onvoorziene omstandigheden.

•

De begroting zoals deze aan het begin van het schooljaar 2018-2019 werd gemaakt, is gevolgd. De
AV heeft relatief veel eigen vermogen maar dat is noodzakelijk om eventuele onvoorziene kosten te
kunnen dekken. Hierbij kan gedacht worden aan het laten repareren of het vervangen van de
tenten.
De overblijf loopt goed. Door de inzet van overblijfouders konden de kosten laag gehouden worden.
Robert en Heleen van Veenendaal coördineren de overblijf, maar de overblijf valt wel onder de AV.
Echter de financiële zaken worden strikt gescheiden. Bij de overblijf gaat het om een
opvangorganisatie en daar mag, anders dan bij de activiteiten vereniging, geen winst gemaakt
worden.
De incasso’s lopen van vakantie tot vakantie. Het uurtarief is afhankelijk is van het aantal kinderen
dat gebruik maakt van de overblijf. Het uurtarief ligt laag en wisselt per periode. Hierbij gaat het om
een verschil van enkele centen per overblijfbeurt. Het innen van het geld blijft soms lastig en Jelmar
benadrukt dan ook dat er in overleg van Inge of Anouk altijd iets te regelen is indien betaling door
omstandigheden niet of maar deels mogelijk is.
Er staan ook onvoorziene inkomsten op de begroting. Hieronder vallen de verhuur van de tenten aan
bijvoorbeeld de korfbalvereniging en de opbrengst van de kerst- en zomermarkt.

5. Bestuurswissel AV
In juni heeft Jelmar aangegeven te willen stoppen als penningmeester bij de AV. Er is voor de
vakantie een oproep geweest in de Nieuwssprong waar op gereageerd kon worden. Sytse Thesingh
zal vanaf komend schooljaar het stokje over gaan nemen van Jelmar. Sytse geeft aan dat hij graag
nog een kascontrole doet voordat alles definitief wordt overgedragen. Hiervoor zijn 2 vrijwilligers
nodig. Niels Dubbeldam en Cor Krijger bieden zich aan.
De AV neemt afscheid van Jelmar en bedankt hem voor zijn bijdrage van de afgelopen jaren.

6. MR
Cor geeft namens de MR een presentatie over de taken van de MR. Na de presentatie wordt er aan
de hand van fotokaarten, in kleine groepjes, gesproken over het onderwijs op de Driesprong en hoe
men de ideale school ziet.

7. Rondvraag

Geen punten voor de rondvraag.

8. Sluiting

Heleen sluit de vergadering om 21:30 uur

