
Notulen vergadering 24-5-2018 

 

Aanwezig: Roos, Ramses, Heidi, Manon, Kristel, Silvana (notulist) 

Afwezig: Eelco 

 

Punt 2 Notulen vorige vergadering: 

- Terugkoppeling aktie punt Eelco: Kristel gaat Eelco mailen om te vragen of de ouders van groep 7 

gevraagd zijn om te helpen bij de borrel na de eindmusical van groep 8.  

- Terugkoppeling Denemarken: komt de volgende keer. Er wordt wel gevraagd of Eelco de OV in de 

mailing wil zetten zodra groep 8 ouders berichten krijgen over Denemarken, zodat de OV ook op de 

hoogte is. Kristel neemt dat mee in haar mail aan Eelco. 

 

Punt 3: Ingekomen stukken: 

Er is alleen mail geweest van de fotograaf over de achtergrond kleur bij de school foto’s. 

 

Punt 4: Evaluaties: 

A) ALV: De ALV is soepel verlopen met een lage opkomst 

B) Paasontbijt: Is goed verlopen. Er was wat onduidelijkheid over wat te doen met de gekookte 

eieren, maar de docenten hebben hier zelf een leuke invulling aan gegeven.  

C) Denemarken: komt de volgende keer 

D) Sponsorloop:  

a. Goed verlopen. Er waren voldoende ouders om te stempelen en te helpen. De 

draaiboeken van de docenten zijn er en worden door Manon in de dropbox gezet.  

b. Er waren wat verbeterpunten of suggesties voor volgend jaar:  

- Er kwam toch nog een POST NL busje tijdens de sponsorloop de parkeerplaats op. 

Misschien de volgende keer iemand bij de ingang van de parkeerplaats zetten.  

- Iemand bij een EHBO doos laten zitten 

- Tijdig afstemmen met de kinderraad zodat het kiezen van het goede doel 

gestructureerder kan en meer op tijd.  

- De rijstwafels voor de kinderen met allergie gingen snel op omdat ook kinderen die 

liever rijstwafels dan ontbijtkoek wilden ervan namen. De allergie optie volgende 

keer apart houden zodat de kinderen die het nodig hebben het kunnen komen halen.  

- Formulier aanpassen: voornaam, achternaam, groep (en niet fase) en HB of niet. 

Eventueel ook toevoegen op het formulier hoeveelste deel van de opbrengst waar 

naar toe gaat.  

- Geld over laten maken of via pinautomaatje 



 

E) Boekenmarkt: Veel positieve reacties. Het heeft €174 opgeleverd + de kosten van extra oud 

papier. Misschien volgende keer de aankondiging van het inzamelen iets eerder en 

duidelijker 

F) JAVD: er waren wat opmerkingen over het al dan niet meelopen van extra ouders. Daar 

wordt door de JAVD commissie naar  gekeken. Er is nog geen terugkoppeling van deze 

commissie geweest. Er is even gesproken over de te grote vlag, maar er is besloten dat het 

zonde is om speciaal voor de JAVD een andere aan te schaffen.  

G) Schoolfotograaf: Linda heeft al data opgevraagd voor volgend jaar om de fotograaf alvast 

vast te leggen. De planning op dezelfde dag als de dansworkshop was niet handig, mn voor 

de broer/zus foto’s. Er wordt gesproken over de mogelijkheid/ wenselijkheid om de 

schoolfoto’s in sept ipv in mei te laten maken zodat de kinderen wat gekleurd zijn. Het 

nadeel zou zijn dat er een aantal kindjes in groep 1, die gedurende het jaar instromen, niet 

op de foto staan.  Daarnaast zou dat al niet meer voor volgend jaar kunnen doordat de 

fotograaf al vol geboekt is. Het blijft in het voorjaar voor volgend schooljaar. Linda 

informeert wanneer de foto’s verwacht worden (is inmiddels bij het schrijven van de notulen 

gedaan en gecommuniceerd naar de ouders). Linda heeft aangegeven het volgend jaar weer 

te willen doen.  

Punt 5: financiën: 

- Ramses geeft aan dat er wel wat verbeterpunten mogelijk zijn in het boekhoud systeem. Een 

deel daarvan voert hij door terwijl hij ermeer werkt.  

- De bonnen van de activiteiten van groep 8 moeten nog komen 

- Heidi vraagt naar het eigen vermogen. Er is wat onduidelijkheid over wat daar precies onder 

valt. Dit wordt uitgezocht.  

- Er blijven wat posten/ punten onduidelijk in het systeem. Ramses is aan het uitzoeken wat er 

precies onduidelijk is en vraagt daar indien nodig advies over aan Sacha of Irma 

-Er wordt gevraagd naar een overzicht van hoe we ervoor staan. Ramses neemt dat de volgende 

keer mee.  

- Een aktiepunt is om het financiële systeem te vernieuwen en overzichtelijker te maken. Het 

liefst nog voor het volgende schooljaar.  

- Overzichten: Er missen nog 22 formulieren van de sponsor loop. De uiterste datum wordt op 31 

mei gezet. Mocht er  daarna nog ets komen dan gaat dat naar de algemene middelen. Het geld is 

geteld en gestort.  De totale opbrengst tot nu toe is met €6167 ruim boven het begrootte bedrag.  

-Een punt van zorg is het aantal leerlingen dat niet betaald heeft voor Denemarken. Uit groep 8 

zijn er 7 kinderen waar niets voor betaald is. Dit is door Ramses aan Eelco doorgegeven. Kristel 

neemt dit ook mee in haar mail aan Eelco. Voor de groepen 1-7 is 95% betaald. Wat er niet 

betaald is, is verdeeld over de verschillende klassen.  



-Begroting: tot nu toe is er €6000 uitgeven van de €10.000 op de begroting. De nog openstaande 

posten zijn bekend en het loopt naar verwachting.  

-Heidi besteld een contactloze kaart lezer zodat er bij het eindfeest al met pin betaald kan 

worden.  

- Het goede doel van de sponsor loop (WarChild)  moet bij voorkeur voor de zomervakantie 

worden afgehandeld. Manon neemt contact op met WartChild?  

 

Punt 6: activiteiten: 

A) Eindfeest: 

a. Thema wordt inderdaad jungle. De meeste dingen zijn geregeld: springkussen in 

thema is besteld bij dezelfde firma als elk jaar. Er is ook een limonade fontein 

besteld. Boodschappen worden besteld bij de Jumbo. De Hall is benaderd.  

b. Er wordt besloten dat we de trommelworkshop tijdens het eindfeest gaan doen. De 

begroting blijft hiermee onder de €900 die begroot was (€600+€300 inkomsten uit 

drank) 

c. Er wordt besloten dat de OV €5 voor het eten van de docenten betaald (20x€5) en 

dat frisdrank gratis is. Alcoholische dranken moeten door de docenten met munten 

worden betaald. De OV vindt dat het niet te verdedigen is om een groter bedrag van 

de ouderbijdrage hiervoor te gebruiken.   

d. Het plan is om ook water met kruiden uit de schooltuin om het feest te verkopen. Er 

kan bv een potje naast gezet worden waar mensen een muntje in kunnen doen.  

e. Er is een suggestie om Sprice ice te benaderen voor eventuele sponsoring van ijs. 

Silvana vraagt dit na. 

B) Rabofiets tocht: Roos schrijf de school in. 

C) Denemarken: volgende keer 

Punt 7: nieuwe vergaderdata: volgende keer 

WVTTK:  

- 10 km avondvierdaagse wordt dit jaar niet georganiseerd voor de Anderenschool 

- De brief voor de ouderbijdrage 2018/2019 gaat voor de schoolvakantie de deur uit 

- Voorstel Linda komt voor de fotograaf op 21mei 2019. OV vindt het prima. Gaat naar Eelco.  

 

Volgend vergadering: 21 juni 19.45 uur 

 

 

 



 

  

 

 

AKTIE PUNTEN:  

• Kristel mailt Eelco of de ouders van groep 7 gevraagd zijn om te helpen bij de musical van 

groep 8 

Kristel vraagt Eelco per mail of hij de OV in de mailing wil meenemen bij berichten over de 

Denemarken reis aan de ouders van groep 8.  

Kristel mailt Eelco over de niet betalers, mn mbt Denemarken 

• Ramses: financiële systeem vernieuwen en overzichtelijker te maken. Het liefst nog voor het 

volgende schooljaar. 

• Ramses zoekt uit welke onduidelijkheden er nog in het systeem zitten en vraagt indien 

gewenst advies aan Sacha of Irma 

• Heidi besteld een contactloze kaart lezer 

• Manon: neemt contact op met WarChild om de overdracht van het sponsorgeld te regelen 

• Silvana: boekt de trommelworkshop en vraagt de sponsor mogelijkheden bij Sprice ice na 

 

 


