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Notulen van de Algemene Ledenvergadering van Oudervereniging CBS De Wendakker 

Datum: 8 oktober 2018 

Locatie: lerarenkamer van De Wendakker 

Aanwezig: 12 ouders (19 kinderen), een aantal leerkrachten en directieleden.  

Presentatie door Jessica de Jonge en Esther Hofmeijer, respectievelijk voorzitter en penningmeester 

1. Opening, welkom en verzoek om de presentielijst te tekenen.  

De aanwezige leden stemmen in met het mondeling stemmen over het benoemen van 

personen.  

2. Jaarverslag 2017 - 2018 

Organisatie, ondersteuning en/of uitvoering van: 

• Schoolreisje 

• Schoolfotografie 

• Versiering Wendakker en Kopakker 

• Sinterklaasfeest 

• Kerstfeest  

• Paasviering 

• Lentekriebels 

• Sporttoernooien en Koningsspelen 

• Avondvierdaagse 

• Zomerfeest 

• Leerlijn Techniek 

Er is in het bijzonder geïnvesteerd in:  

• Muziekinstrumenten voor school – naast de subsidie die school ontvangt en een 

schenking van instrumenten heeft de OV een financiële investering gedaan.   

• Enquête kerst- en pasenviering – er is onderzocht onder teamleden en 

ouders/verzorgers hoe de huidige vieringen worden ervaren en wat anders zou kunnen.  

• Leerlijn Techniek – implementatie van de leerlijn in het onderwijsprogramma. 

• Continuïteit bestuur- en commissiewerk – continuering van de ‘bevrouwing’ van de OV. 

3. Benoeming van commissieleden 

Linda Streur, Jessica de Jonge en Arno de Swart worden bedankt als aftredende commissieleden. 

Susan Jansen wordt bedankt voor haar inzet als coördinator van het crea-team op de locatie de 

Kopakker.  

Marjan Speelman (sportcommissie), Sabine Versteeg (Kerst/Pasen), Marloes Borger 

(Kerst/Pasen), Suzanne Jonker (breed inzetbaar) en Maria Herrewijnen (coördinator crea-team 

van locatie De Kopakker) worden officieel verwelkomd als commissieleden. Daarnaast is er door 

de investering van school in de leerlijn techniek een techniekcommissie tot stand gekomen. 

Michel Knikker, Niels Buitenhuis, Leo Wennen, Eva Fledderus en Jessica de Jonge leveren als 

ouders een bijdrage aangevuld vanuit school metChris Eekel en Edgar van Perlo. Daarnaast zal 

het projectteam wereldoriëntatie hierbij ook een ondersteunende rol spelen.  

4. Financiële verantwoording 2017 - 2018 door penningmeester Esther Hofmeijer.  

De financiële stukken en het rapport van de kascommissie zijn op te vragen via de 

Oudervereniging. Bij de resultatenrekening licht ze toe waar de opbrengsten vandaan komen en 
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wat de kosten zijn geweest. Ze presenteert een negatief resultaat door de aanschaf van nieuwe 

sportshirts. Deze investering was niet begroot, maar wel noodzakelijk. In overleg tussen bestuur, 

school en sportcommissie zijn voor de zomervakantie offertes aangevraagd en heeft de aanschaf 

plaatsgevonden. Esther licht ook de balans toe en geeft daarbij nog eens aan waarin de OV 

financieel heeft geïnvesteerd en bijgedragen.   

5. Bestuurswisseling  

Met instemming van de aanwezige leden wordt Esther Hofmeijer als penningmeester 

gedechargeerd. Zij is aan het einde van het schooljaar 2014 – 2015 gestart in deze functie en is 

bij de ALV in oktober 2015 officieel benoemd. Hierbij had zij naast de taken die uit deze functie 

voortvloeien ook de uitdagende taak om de financiën van de OV goed op de rails te krijgen.  

Esther heeft deze rol met grote zorgvuldigheid en drive opgepakt. Esther wordt bedankt voor 

haar waardevolle bijdrage, door het bestuur en door de schoolleiding. 

Met instemming van de aanwezige leden wordt Miranda Knikker benoemd als penningmeester 

en daarmee nieuw lid van het dagelijks bestuur van de OV. Zij gaat daarmee haar eerste termijn 

als penningmeester vervullen.  

6. Nieuw lid kascommissie. Jessica bedankt Agnes Fries voor haar rol in de kascommissie en 

benoemt, met instemming van de aanwezige leden, Stein Jansen als nieuw lid van de 

kascommissie.  

7. Vaststelling contributie. Esther geeft aan dat het bestuur geen contributiewijzigingen voorstelt. 

De aanwezige leden stemmen vervolgens in met voortzetting van de huidige contributie (ook wel 

ouderbijdrage genoemd):  

• Groep 1 t/m 4: € 20,- per kind; 

• Groep 5 t/m 8: € 15,- per kind (ouders betalen zelf € 5,- voor sinterklaascadeau). 

8. Begroting 2018 - 2019. Esther licht de begroting kort toe. De contributie valt ook dit jaar lager 

uit, omdat er minder leerlingen op school zitten dan voorgaande jaren. Ze licht de uitgaven ook 

kort toe. Hierin is ook een post opgenomen voor een bijdrage in het groener maken van de 

schoolpleinen. De aanwezige leden stemmen in met de begroting.  

9. Vooruitblik 2018 - 2019. Jessica geeft een korte vooruitblik naar het huidige schooljaar:  

• De enquête voor de viering van Kerst/Pasen wordt uitgewerkt en op basis daarvan wordt 

een aantal wijzigingsvoorstellen met school besproken.  

• Na de financiële ondersteuning in de leerlijn techniek blijft de OV ook dit schooljaar 

betrokken bij de doorontwikkeling van deze leerlijn. De techniekcommissie zal mede 

kijken naar de implementatie van deze leerlijn in het lesprogramma. De OV doet tevens 

een financiële ondersteuning in het op orde houden van de materialen.  

• De OV heeft in overleg met de directie van school besloten te investeren in de 

beplanting van de schoolpleinen. Naast het groener maken van de schoolpleinen draagt 

dit ook bij aan de voorziening van meer schaduwplekken op de beide schoolpleinen.  

• Verdere invoering van het bruikleensysteem van de sportshirts. Over een aantal zaken 

moet nog nagedacht worden, zoals inname sportshirts en wisselmoment in verband met 

andere maat.  

• Bemensing van de commissies zal voortdurend onder de aandacht blijven. De OV heeft 

op dit moment nog vacatures voor de sportcommissie (Kopakker) en PR-commissie 

(Wendakker). 
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10. Vragen? Ideeën? Afsluiting. Er wordt aangegeven dat de communicatie met school maar ook 

richting ouders verbeterd mag worden bij bijvoorbeeld sporttoernooien. Hierbij blijkt dat niet 

altijd duidelijk is wat de rol van de ouder hierin is, maar ook welke leerkracht betrokken is. Mark 

geeft aan dat de vakdocent die is aangenomen hierin een belangrijke rol zal gaan spelen. Tevens 

dient er nagedacht te worden over hoe de hogere groepen bereikt kunnen worden met de 

aankondiging van de sporttoernooien. Zowel de ouders als de kinderen leze niet altijd de 

Rakkerpraat. Als optie wordt een mededelingenbord op de beide locaties genoemd waarop de 

sporttoernooien kunnen worden aangekondigd.  

De vergadering wordt gesloten. 

 

 


