
Notulen algemene ledenvergadering oudervereniging 16 oktober 2018 

Aanwezig: 

Maarten Timmerman (MER) 

Leon de Hek (voorzitter MER) 

Gijs Nijsten (Oudervereniging) 

Louis Roecoert (Oudervereniging) 

Liliane van Heteren (Oudervereniging) 

Shiri Kriek (Oudervereniging) 

Heiko de Jong (ouder) 

 

Leerkrachten: 

Johan v.d. Hurk 

Marianne Kaldenbach 

 

Verslag oudervereniging 

Voorzitter van de Oudervereniging, Michel Corveleijn, is helaas verhinderd, maar wordt vervangen 

door Louis Roecoert. 

 

Notulen algemene ledenvergadering: drie spelfouten. Wordt aangepast. 

 

Louis geeft een toelichting op het financieel beleid van het afgelopen jaar.  

Strak financieel beleid: Wordt kritisch gekeken naar de uitgaven, waardoor er geld aan 

spaarrekenining is toegevoegd. 

Ouderbijdrage is gelijk gebleven. 

Dit jaar geen grote investeringen gedaan. 

 

Inkomsten van oudervereniging komen ook uit bijdrage voor de overblijf. Overblijfkrachten: deels 

ouders, deel inhuurkrachten. Blijft lastig om bezetting rond te krijgen. 

Activiteiten, georganiseerd door oudervereniging, zijn nagenoeg gelijk gebleven. 

Uitjes: afgelopen jaar geen educatief uitje, maar willen we dit jaar wel weer organiseren (2000 euro 

begroot). 

 

Oudervereniging wil dit schooljaar weer een investering doen in schoolmaterialen. Vergadering 

besluit max. 7.000 euro te besteden. Met het schoolteam is overleg geweest waaraan geld het beste 

besteed kan worden: buitenspeelgoed (lagere groepen) + onderhoud natuurtuin + aanschaf 4 

chromebooks. Johan onderzoekt nog of chromebooks evt. uit andere pot betaald kunnen worden. 

 

Bankstanden zijn gecontroleerd door Leon de Hek.  

Vergadering verleent decharge aan de penningmeester. 

Voorstel is om ouderbijdrage gelijk te laten. Vergadering stemt in. 

 

Jaarverslag Medezeggenschapsraad (MR) 

Leon de Hek, voorzitter van de MR, geeft een korte toelichting. Jaar heeft in het teken gestaan van 

veel wisselingen binnen de medezeggenschapsraad. 



Begroting en formatie van leerkrachten zijn twee belangrijke onderwerpen. 

Dit jaar niet al teveel grote beleidswijzigingen. 

 

Overige zaken die besproken zijn: 

Heiko de Jong geeft aan dat hij blij is dat groep 8 nu ook de mogelijkheid heeft van het lokaal boven 

gebruik te maken. Daarnaast is gebleken dat het vakantierooster van school anders is dan 

oorspronkelijk op website van St. Tabijn stond, voor wat betreft mei vakantie. Is verwarrend. Johan 

v.d. Hurk licht toe dat school zelf de keuze kan maken voor wat betreft de tweede week. 

Vakantierooster wordt met MR besproken. 

 

Tot slot: het email adres van MR is niet meer in de lucht.  

 

Vergadering wordt gesloten om 20.25 uur. 

28 oktober 2018, Liliane van Heteren 

 

 

 


