
Agenda Algemene Ledenvergadering Oudervereniging OBS De Klim 2022

Datum: 28-9-2022
Tijd: 20:00 uur
Locatie: online via google meet
Aanwezig: ouders en verzorgers, waaronder leden van de groencommissie en leden van de MR,
Marco Murk, namens de oudervereniging:  Yvonne den Boer (voorzitter), Dirk van Woerkom
(penningmeester), Paul de Jong en Marlous Stout (secretaris)

1. Welkom, kennismaking en vaststellen agenda
Er is een mooie opkomst. Aan de agenda wordt het voorstel om van Whatsapp als communicatiekanaal
over te stappen op Signal toegevoegd.

2. Notulen van de vorige ALV d.d. 06-10-2021
Geen opmerkingen, notulen zijn vastgesteld.

3. Installeren nieuwe leden en decharge oude leden
Maaike de Vos en Cathelijne Alberts hebben helaas afscheid genomen. Lucas van Lierop is toegetreden
en wordt hierbij geïnstalleerd. We zoeken nog nieuwe leden, dus als je nieuwsgierig bent, laat van je
horen!

4. Terugblik op activiteiten die het afgelopen jaar door de oudervereniging met de ouderbijdrage
georganiseerd en/of gefinancierd zijn:

● De Stofkabouter, een interactieve theatervoorstelling voor de onderbouw. Deze is heel
goed bevallen en de kinderen waren er heel erg mee bezig. Vooral het allemaal samen
op het schoolplein verstoffen van de kabouter met de fietspompen was erg leuk.
Meerdere aanwezige ouders merken op dat hun kinderen het er nog steeds over
hebben.

● Sinterklaas. We hebben veel hulp gehad met het versieren van de school op 1,5 meter
met mondkapje en bij het  inpakken van alle cadeaus, heel fijn. Alle kinderen uit alle
klassen hebben een schoencadeau gehad, betaald door de ouderbijdrage. Tijdens de
sinterklaasviering met een fijne sint en veel leuke pieten waren er cadeautjes voor de
onderbouw, ook hebben alle klassen pepernoten en chocolademelk gekregen.

● Kerst. Ook voor kerst is de school mooi aangekleed en versierd met behulp van ouders.
Helaas kon er geen ouderborrel plaatsvinden tijdens het kerstdiner van de kinderen door
corona. Ook het koor kon niet groots optreden, maar ze hebben nog wel aan de deur
gezongen. Dit alles was vlak voor de school weer dicht ging wegens de lockdown.

● Grote verjaardag. De dag dat de verjaardagen van alle leerkrachten in 1 keer gevierd
worden en ook de ondersteuners binnen de school bedankt worden. De oudervereniging
vraagt ouders dan taarten gebakken voor in de lerarenkamer. Het was een mooi feestje
en de leerkrachten hebben genoten van de lekkere taarten.

● Eid al Fitr. Het was de eerste keer dat het einde van de Ramadan gevierd werd op De
Klim. Een groep leerlingen heeft in verschillende klassen een presentatie gegeven over
hoe zij de Ramadan ervaren en Eid vieren. Daarnaast hebben we het groots gevierd op
het schoolplein. Er heeft een fijne groep ouders meegeholpen met de voorbereidingen,
er waren leuke activiteiten en er is heerlijk gegeten van alle lekkernijen die iedereen
mee heeft genomen.

● Sponsorloop en Zomerfeest. Deze mooie dag werd 's ochtends afgetrapt met de
sponsorloop om geld binnen te halen voor de vergroening van het schoolplein. Deze was
gekoppeld aan het laatste thema met landen checkpoints e.d. De kinderen waren heel
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enthousiast en hebben super fanatiek gelopen. Gelukkig waren er veel ouders die
geholpen hebben. De sponsorloop heeft een prachtig resultaat opgeleverd, er is meer
dan 6500 euro opgehaald, zowel de kinderen als de ouders en familie hebben zich volop
ingezet.
De dag werd afgesloten met het Zomerfeest. We hebben genoten van het mooie weer,
goede sfeer, geweldige optredens, onder andere van de schoolband, van Retteketet en
van vele talentvolle kinderen. Het open podium is een heel mooi onderdeel van het
feest, ouders geven aan dat het belangrijk is om dit te  behouden.

Tips, aanvullingen en suggesties zijn altijd welkom, persoonlijk of via info@ovdeklim.nl

5. Bespreken jaarrekening 2021 - 2022 en begroting 2022-2023
De kascommissie heeft een aantal steekproeven gedaan en de controle uitgevoerd en is tevreden.
Bijzonder is dit jaar dat er 2 grote bedragen gestort zijn. Een daarvan is een subsidie rond de groene
schoolplein. De werkzaamheden en de verantwoording zijn afgerond. Vanuit de groencommissie is deze
verantwoording gedeeld met de subsidieverstrekker. De afrekening en verantwoording kwamen na de
kascontrole binnen, waardoor dit niet correct in het verslag opgenomen is (dit is inmiddels gecorrigeerd).

Het andere bedrag is het bedrag dat de MR overeengekomen is met Ludens omdat er geen diensten voor
TSO geleverd werden, hoewel de ouders daar wel voor betaalden. Helaas kon het bedrag niet evenredig
verdeeld worden over de ouders die TSO betaald hebben. Er is gekozen om het geld bij de
oudervereniging te plaatsen, maar daar is de oudervereniging laat in meegenomen. Het is de bedoeling
dat het geld ten goede komt aan de kinderen. Een deel van het bedrag van Ludens is al besteed aan
buitenspeelgoed en een deel is gereserveerd voor het nieuwe klimtoestel. De groengroep wil graag
betrokken worden bij het besteden hiervan.
Voor de rest van het geld zal een aparte begroting gemaakt worden. MR en oudervereniging gaan
nadenken over hoe we ouders kunnen betrekken bij het goed besteden van het geld dat over is.

Dirk (penningmeester) licht toe dat de inkomsten van de oudervereniging door de ouderbijdrage
gelukkig weer wat omhoog zijn gegaan. Daar hebben we vorige jaar ook al meer op ingezet, zodat er ook
wat meer te besteden zou zijn. Helaas kon toen alleen niet alles doorgaan wegens Corona. Daardoor
hebben we geld over. Daarnaast is er de afgelopen jaren een behoorlijke reserve opgebouwd, die te
groot is voor een kleine vereniging zoals de onze. De oudervereniging wil daarom dit jaar wat extra
investeringen doen.

We stellen meer budget beschikbaar voor het thema onderwijs, voor investeringen in statafels en een
extra partytent, reparatiemateriaal voor de bibliotheek, nieuwe kerstversiering, indien er animo is om
het te organiseren willen we graag het schoolschaken nieuw leven inblazen en er loopt op dit moment al
een filmproject voor de bovenbouw rond Utrecht 900 jaar. Mogelijk kan er ook nog een extra investering
gedaan worden in de vergroening van het schoolplein. Daarover gaat de oudervereniging in overleg met
de groencommissie.

Er zijn meerdere ouders die opmerken dat er weinig schoolreisjes zijn geweest afgelopen jaar. De
schoolreisjes worden door de school georganiseerd. Daar kan de oudervereniging wel aan bijdragen als
dat nodig is. Wij financieren wel een ijsje bij het schoolreisje.

Er wordt gevraagd waar nu het geld dat de ouders nu betalen voor de TSO aan besteed wordt. Marco
vertelt dat er pleinwachten ingehuurd worden en dat er binnen de school fte's nodig zijn om de TSO op
te zetten en te administreren. De leerkrachten hebben korter pauze en worden daarin gecompenseerd
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en de portal wordt van de bijdrage betaald. Marco heeft nog geen goed beeld van hoe de balans zal zijn,
maar zegt toe de ouders daar goed over op de hoogte te houden.

6. Feesten dit jaar:
● Sinterklaas:  hulp is welkom voor het  inpakken en versieren op maandag 14 november.
● Kerst: ook daarvoor kunnen we hulp gebruiken tijdens de versieravond op 9 december

en de kerstborrel op 22 december. We hopen dat we tijdens en na het kerstdiner een
kerstborrel kunnen houden. School verzorgt het kerstdiner voor de kinderen, zij zorgen
ervoor dat alles versierd wordt en de kinderen nemen eten mee dat samen opgegeten
wordt. De oudervereniging zorgt ervoor dat er  tijdens het diner buiten een borrel klaar
staat. Hopelijk speelt de band speelt en als er eten overblijft uit de klassen, kunnen de
ouders zich daar nog aan tegoed doen. Er wordt getipt dat het fijn is als er ook wat
pannen soep zijn. Bij de op- en afbouw van de borrel hebben we handen nodig.

● Grote verjaardag: We willen dit jaar het ondersteunend personeel extra in het zonnetje
zetten en we hopen ook op veel taartenbakkers, zodat de leerkrachten lekker kunnen
genieten van heerlijkheden.

● Eid al Fitr valt dit jaar rond 21 april. Samen met de betrokken ouders/verzorgers van dit
jaar gaan we nadenken hoe we de afsluiting van de ramadan goed vormgeven. Ideeën
en hulp zijn welkom.

● Zomerfeest: het feest is gekoppeld aan thema van school, dit moet nog verder
uitgewerkt worden. We zullen ouders en verzorgers via de nieuwsbrief op de hoogte
houden.

7. Extra plannen dit jaar
Er is wat geld over van vorig jaar en vanuit onze reserves. Daarom zijn er wat extra zaken te organiseren.

● Utrecht 900 jaar filmproject: de leerlingen van de bovenbouw zijn helemaal vanaf 0
bezig met het maken van een film. Ze zijn nu bezig met decors en locaties, een script etc.
Dit project wordt gefinancierd door de ouderbijdrage. We weten nog niet of wij de film
ook krijgen, als dat zo is dan komt er nog een vertoning. De stofkabouter was vooral voor
de onderbouw, dus daarom wilden we ook iets voor de bovenbouw. Bovendien sluit het
goed aan bij het volgende thema: geschiedenis.

● Schoolschaken: helaas zijn de meeste ouders die dat coördineerde al van school af. We
willen graag weten of er ouders enthousiast zijn en dat willen coördineren. We hebben
goede schakers nodig om dat te begeleiden. Marco geeft aan dat het een goede
aanwinst is, het werkt goed voor in stapjes denken en vooruit kijken. Het schaken zal dan
onder schooltijd plaatsvinden.

● Aanvullen van de kerstversiering. De guirlandes vallen uit elkaar, dus daar gaan we een
investering in doen.

● Investering in reparatiemiddelen bibliotheek. Er zijn ouders die helpen bij de bieb, heel
fijn. Het is belangrijk is om een deel van de boeken repareren, daar willen we aan
bijdragen.

● Extra investering in het schoolplein. Daar gaan we met de groencommissie en met de
school over overleggen. Er wordt hard gewerkt aan het kiezen en organiseren van het
plaatsen van het nieuwe speeltoestel, hopelijk komt het nog dit jaar. Op 9 oktober en 6
november wordt er weer op het plein geklust, wees welkom!

● Statafels en een partytent, ook om de ouderborrels beter te faciliteren. Ook kijken we
naar de mogelijkheid om festivalbekers aan te schaffen om afval tijdens feesten te
verminderen.
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8. Peiling richtbedrag ouderbijdrage
We willen weten of ouders/verzorgers iets zien in een ouderbijdrage naar draagkracht. We willen ook
kijken of er een open bijdrage voorgesteld kan worden. Zo kunnen ouders ook meer bijdragen dan het
bedrag dat nu gevraagd wordt. Het is niet dat we in nood zitten, maar er zijn nog wel wat wensen en we
willen ook kijken naar andere vormen. De bijdrage kan dan ook meer afgestemd kan worden op ieders
persoonlijke situatie.

Nu wordt voor ruim van de helft van de kinderen ouderbijdrage overgemaakt. U-pas wordt meestal
ingezet voor schoolreisjes en niet voor ouderbijdrage, begrijpelijkerwijs. Vooral nieuwe ouders geven aan
niet altijd meteen te snappen wat de bedoeling is, daar zal de oudervereniging extra aandacht aan
besteden.

9. Droompot voorstellen
De Droompot is een budget dat beschikbaar wordt gesteld voor een mooi voorstel vanuit de ouders om
het aanbod van school aan te vullen. Liefst besteden we het aan iets dat voor zo veel mogelijk kinderen
iets extra's biedt. Eerder is het uitgegeven aan Muziek in de Klas, schoolschaken en een groot
theaterstuk.

Het eerste voorstel is om de droompot te besteden aan programmeren en robotica, bijvoorbeeld:
https://www.derekenwinkel.nl/wonder-workshop-dash-en-dot-wonder-pack-2022.html
Dit is een breed opgezet programma tot en met groep 8. Marco geeft aan dat er sinds dit jaar een
coördinator in wetenschap en techniek (Demi) en er is een kast vol programmeer spullen aangeschaft.
Het is goed om voor dit voorstel met Demi contact op te nemen om te kijken of er uitbreiding gewenst is.
Er zijn in het verleden ook workshops gedaan rond programmeren, daar is mogelijk ook nog materiaal
van. De mensen die hier iets mee willen doen zoeken elkaar op en nemen contact op met Demi.

Er wordt een voorstel gedaan om een permanentere muurschildering te maken, eventueel samen met
een professional. Maaike wil e.e.a. uitzoeken om een kostenplaatje compleet te maken. Daarnaast zal er
afstemming met de school moeten plaatsvinden om te kijken waar en hoe de muurschildering eruit
moet komen te zien.

Er wordt ook voorgesteld om meer te doen met theater en/of dans. Marco geeft aan dat dit heel erg
welkom is, maar vaak lastig blijkt om het de klas in te halen. Concrete ideeën zijn heel erg welkom. Er
wordt ook aangegeven dat het heel mooi zou zijn als dit structureel onderdeel is van het aanbod op
school. Voorstel om een groepje te formeren die daar concreter over na wil denken. Judith is

cultuurcoördinator van de school. Voor drama is Laura het aanspreekpunt (laura.mol@spoutrecht.nl).

We ontvangen graag binnen een maand een concreet voorstel met een begroting. We zullen dan kijken
of alles mogelijk is, of dat er nog een stemming plaats moet vinden. 1 november is de deadline.

10. Voorstel overstappen op Signal ivm privacy
Er is een klas overgestapt van Whatsapp op Signal en in een andere klas is het geopperd, maar was er
geen meerderheid voor. Er zijn 2 elementen die een rol spelen in deze keuze. Signal staat bekend om een
betere omgang met privacy en mogelijk zijn er ouders die niet aanhaken op het gesprek in Whatsapp
omdat ze dit niet gebruiken, die bij Signal wel betrokken raken.
School speelt geen rol in de keuze voor het communicatiemedium. De MR en de oudervereniging zullen
dit onderwerp samen oppakken om te kijken wat de voor- en nadelen zijn, wat de opties zijn en in

https://www.derekenwinkel.nl/wonder-workshop-dash-en-dot-wonder-pack-2022.html
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hoeverre het wel/niet een taak is van MR of OV of dat dit per klas besloten moet worden. Er wordt hulp
aangeboden in het meedenken en het goed geïnformeerd raken hierover. De OV zal dit op 12 oktober
bespreken en de MR zal dit tijdens hun overleg half november agenderen. Jeroen zou graag mee willen
denken.

11. Rondvraag en afsluiting
Alle aanwezigen worden hartelijk bedankt voor de aanwezigheid en input. De oudervereniging
benadrukt dat alle hulp welkom is, dus meld je aan als je iets bij wil dragen!


