
Notulen Algemene Vergadering 22 mei 2019 

Oudervereniging JPS De Wilgenhoek 

Opening: de voorzitter heet iedereen hartelijk welkom 

 

Besproken punten: 

De notulen worden uitgedeeld, bekeken en goedgekeurd. De notulen worden 

aangenomen. 

Mededelingen: er is een brief binnengekomen omtrent het vieren van 

Lichtjesavond op de algemene begraafplaats. De organisatie wil graag kinderen 

er meer bij betrekken. Het initiatief is voorgelegd aan de leden en de reacties 

zijn gemengd. De mening overheerst dat omgaan met de dood en rouw toch 

heel persoonlijk is en niet vanuit school perse gefaciliteerd hoeft te worden 

door middel van georganiseerde deelname aan een dergelijk evenement. Vorig 

jaar is er een knutselproject met kaarsjes vanuit de school gestuurd naar het 

initiatief. Dit is als passend ervaren door de leden.  

Verkiezing bestuur oudervereniging: Zaisha Cowles (ook eerste kind net gestart 

in Madeliefjes) heeft zich verkiesbaar gesteld voor de oudervereniging. Alle 

aanwezige leden gaan akkoord met haar benoeming als voorzitter van de 

vereniging. Zaisha is moeder van 2 kinderen, derde onderweg, werkt als zzp 

organisatieadviseur, heeft een achtergrond in bestuurskunde en heeft ervaring 

met bestuursfuncties van vrijwilligersorganisaties. Zaisha: van harte en nu 

officieel welkom! 

Terugblik: de activiteiten van de afgelopen maanden zijn kort benoemd 

Vooruitblik: het kamp komt weer in het vooruitzicht, waar bij de behandeling 

van de begroting meer over uitgeweid wordt. De glasstadsmars stond pal voor 

de deur en het aantal inschrijvingen is hoog. Het animo voor de avond 4-

daagse is nog wat lauw. Genoemde mogelijke oplossingen: het evenement wat 

meer promoten en wellicht volgend jaar nadenken om een eetgelegenheid op 

school (gezellig, weg tijdsdruk, wel op eigen kosten) te organiseren om het 

haalbaarder te maken voor drukke ouders en de inschrijflijst openbaar maken 

voor het ‘o ga jij ook, gezellig, dan ga ik ook’-effect. Saskia Bode zoekt hiervoor 

nog wat foto’s. 



Momenteel wordt het schoolplein ‘vergroend’. Vanuit de oudervereniging 

wordt een financiële bijdrage geleverd (gedeeltelijk afkomstig uit het restant 

van de opbrengst van de braderie). 

Begroting 2019-2020: De begroting voor het volgende schooljaar wordt 

unaniem aangenomen. Bijzonderheid dit jaar is de dure kamplocatie, we 

kiezen er dan ook voor deze extra kostenpost ten laste van de reserves te laten 

vallen en niet ten koste van de normale activiteiten te laten komen. Er is 

stilgestaan bij de hoogte van het bedrag van betalingsonmacht. Ook de 

ontwikkelingen en aanpak rondom betalingsonwil zijn besproken. Volgend jaar 

zal voor betaling van de ouderbijdrage ook de optie geboden worden om aan 

het begin van het jaar in een keer de volledige € 150,- te betalen (naast de 

andere keuzes als per maand of in twee delen van € 75,-). Daarnaast stellen we 

voor de museumbus een vaste activiteit te laten worden. Een prachtig initiatief 

waardoor de kinderen tegen lage kosten in drie jaar tijd én het Van Gogh én 

het Stedelijk én het Rijksmuseum kunnen bezoeken (in groep 6, 7 en 8). 

Benoeming tweede lid kascommissie: Linda de Groot (eerste kind net gestart in 

Madeliefjes) heeft zich aangemeld als kascommissielid en dat is door de leden 

aangenomen. Angelique Treffers zal komend jaar voor de tweede maal 

meedoen met de kascontrole. 

Activiteitencommissie en jaarplan: de eerste bijeenkomst van de 

‘activiteitencommissie’ (naam onder voorbehoud) is kort toegelicht. Het doel 

van dit overleg, frequentie, meerwaarde. In de wilgentenen was hier al meer 

over te lezen. Daarnaast is er toegelicht dat de OV gaat werken met een 

jaarplan dat nu in ontwikkeling is om de zaken iets gestructureerder en 

planmatiger op te pakken. Naar verwachting zal het jaarplan tijdens de 

volgende ALV in oktober/november besproken worden. 

Afscheid Thea: Thea is jarenlang actief geweest in de oudervereniging en 

zwaait 1 juli 2019 af als voorzitter van onze vereniging omdat haar jongste kind 

uitvliegt naar de middelbare school. Zij ontvangt een mooi cadeau en 

felicitaties omtrent haar inzet. Thea: nogmaals dank en het ga je goed. 

In de rondvraag vroeg Saskia Bode aandacht voor het tekort aan ouders in de 

vieringengroepen. Dit zal worden besproken in de komende 

activiteitencommissievergadering op 1 juli. Mbt het vergroenen van het 



schoolplein geeft Saskia ook aan dat er behoefte is aan een modder/zandtafel. 

Dit zit niet in het ‘vergroenproject’ aangezien dat alleen gaat om het 

toevoegen van natuur en geen speeltoestellen. Na de rondvraag is de 

vergadering afgesloten. 

Acties die voortgekomen zijn uit de vergadering: 

• Angelique Treffers gaat contact opnemen met een betrouwbare 

busleverancier om zo te komen tot een betere prijs voor alle busritten 

voor langere periode. Zij schakelt hiervoor met Ingeborg over aantallen 

kinderen en de evenementen waarbij busvervoer noodzakelijk is. 

• Leerkracht Saskia Bode gaat een tekst schrijven over de bijzondere 

momenten in groep 8. Tijdens de vergadering kwam immers ter sprake 

dat veel ouders niet goed weten wat ze in groep 8 allemaal te wachten 

staat qua extra activiteiten rondom het afscheid nemen van de school 

(extra kamp, betaling daarvan en regeling rondom het vervoer 

ernaartoe, afscheidskado, enzovoort). Aan een duidelijk infoblad is 

behoefte. 

 


