
ALV oktober 2017 
 
 
Aanwezig: 
Martina de Lange (MR) 
Maarten Timmerman (MR) 
Sieto de Vries  
 
Oudervereniging 
Michel Corveleijn 
Gijs Nijsten 
Liliane van Heteren 
Louis Roecoert 
Marjolein Massar (verslag) 
 
Leerkrachten 
Johan vd Hurk  
Marianne Kaldenbach 
Nannete Bolleman 
 
Overblijf: 
Lianne Hopman 
 
5 ouders aanwezig 
 
 
Opening door Martina de Lange 
 
Notulen 2016 
 
Er zijn geen aanpassingen voor de notulen van de ALV van 2016. Bij deze zijn de notulen vastgesteld. 
 
Verslag Ouderverening toegelicht door Michel (zie bijlage 1). 
 
- Verschillende activiteiten zijn er georganiseerd (o.a. Zuiderzeemuseum) 
- De overblijf is een uitdaging gebleken afgelopen jaar. Er zijn af en aanmeldingen geweest, voor dit jaar zijn er 2 vaste 
krachten ingezet vanuit Forte. 
- Aanpassing (plaatsing speeltoestellen) van het schoolplein is gerealiseerd, de natuurtuin is opgeknapt. 
- Sportshirts zijn aangeschaft 
- De kinderboerderij is financieel ondersteunt vanuit de oudervereniging. 
 
De oudervereniging vergadert 5/6 maal per jaar, de samenstelling is niet veranderd afgelopen jaar. 
 
Begroting toegelicht door Louis (zie bijlage 2) 
 
Toelichting speeltoestellen: keuring van de toestellen maakt de aanschaf duur. 
De meeste uitgaven zijn volgens begroting verlopen en binnen het budget gebleven. 
 
Declaraties van jaar ervoor die nog binnenstromen. 
 
Wat zijn de wijzigingen/ opvallende zaken in de begroting: 
- reserveringen 6000,- voor de overblijf (2 dagen in de week 2 krachten) 

 geen investering opgenomen, Pasen hier onder laten vallen 

 Musical (geluid en licht) is opgehoogd  

 Bijdrage aan de kinderboerderij is opgehoogd 

 Kosten overblijf zijn verhoogd naar 1.30 euro. Uitgangspunt is het zo laag mogelijk houden van de kosten 
zodat een ieder er gebruik van kan blijven maken.  

 
De oudervereniging wil een reserve laten staan om de continuïteit van activiteiten te kunnen waarborgen, tegenvallers 
op te kunnen vangen of andere investeringen te kunnen doen. 
 
Vraag: wat is de verwachting mbt inzetten krachten overblijf? Dit is lastig te zeggen. De afweging is gemaakt om twee 
mensen in te huren zodat continuïteit gewaarborgd blijft Gezien het afhankelijk is van vrijwilligers. Op dit moment zijn er 
op dinsdag en donderdag twee mensen vanuit Forte. 
Vraag: Valt het te stimuleren meer vrijwilligers op te roepen. Dit is gebeurd vanuit de oudervereniging maar dit heeft niet 
geresulteerd in genoeg aanmeldingen waardoor 2 krachten ingezet zijn. 
 
Halverwege het schooljaar (januari) is er een evaluatie gepland met Forte Kinderopvang. 
 
Vragen aan oudervereniging:  



De schoolfotograaf, hoe wordt dit geregeld? Dit gaat in overleg met school en de oudervereniging, de tips en 
opmerkingen vanuit ouders/verzorgers worden daarin meegenomen. 
De schoolfoto’s worden elk jaar op een dinsdag gepland, dit is een dag waarop alle kinderen in huis zijn en er geen 
sporten oid zijn.  
 
Ouders die later in het jaar instromen, hoe kunnen zij zich aanmelden om mee te helpen aan de activiteiten? Actie: in de 
welkomstmap de activiteitenlijst toevoegen. 
 
Waarom zijn er drie rekeningen: spaar, overblijf en oudervereniging. 
 
Toelichting Jaarverslag MR door Martina (bijlage 3) . 
 
Martina bedankt Sieto voor zijn inzet voor de MR. 
Leon de Hek (lid GMR) is afwezig, hij heeft 2 1/2 jaar de school vertegenwoordigd bij Tabijn. De GMR gaat vanaf dit 
schooljaar van 24 deelnemers, deze is gehalveerd naar 12 leden. Er komt een andere manier van informeren. Dit is 
aanleiding voor Leon om uit de GMR te stappen. 
 
MR heeft  afgelopen jaar veel tijd en aandacht besteed aan kiezen van nieuwe directeur. 
 
Vragen aan de MR:  
Klopt het emailadres: mr.wa@tabijn.nl 
 
Algemene vragen 
Vriendenstichting: Johan heeft met de nieuwe voorzitter contact gehad en er is een afspraak gepland om af te stemmen 
in wat voor rol ze verder gaan. 
 
Engelse les: is er de mogelijkheid om Engelse les te geven op school. Johan, dit is bespreekbaar in de MR en kan deze 
advies geven. Engels zit wel verplicht in de laatste jaren, je merkt bij overgang naar voortgezet onderwijs een groot 
verschil in de kennis van Engels. 
Methode die nu gehanteerd wordt is aangeraden door degene die daar verstand van hebben. Marlieke heeft de ruimte 
gekregen om uit te zoeken hoe zij Engels meer kan verweven. Intern is er nog geen plan hoe het structureel ingezet kan 
worden.  
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