Notulen Ouderavond
Oudervereniging basisschool de Toekomst
Datum:
Locatie:

Maandag 30 januari 2017
Basisschool de Toekomst

Afgemeld:

Greetje Molenaar, Jannie Mous, Sietske Bakker, Sieglinde Visser,
Daniëlle Heidema, Trudy Rossi, Sietske Bruinsma, Simona Zecchin,
Veronique Bijlsma

Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet de aanwezigen welkom.
Er zijn 36 aanwezigen bij de ouderavond.
Vaststellen agenda
De agenda wordt vastgesteld.
Bestuursleden
De voorzitter vertelt dat Susanna Kuipers met ingang van het nieuwe schooljaar is
gestart als nieuw lid van de OV. Tevens wordt er bekend gemaakt dat Grytsje van
der Veen de functie van secretaris over heeft genomen van Ilse van der Veen.
Ilse van der Veen en Simona Zecchin treden na dit schooljaar af en zijn niet
herkiesbaar. Bekend wordt gemaakt dat er inmiddels twee nieuwe leden zijn
gevonden; dit zijn Betty Witteveen en Anja van Hes. Vanaf het nieuwe schooljaar
2017/2018 zullen zij toetreden tot de OV. De vergadering gaat hiermee akkoord.
Financiën
In verband met de afwezigheid van de penningmeester licht de voorzitter het
financiële plaatje van het schooljaar 2015/2016 toe.
Aangegeven wordt dat nu er via de digiduif de ouderbijdrage wordt gevraagd, echter
de betalingen komen hierdoor later binnen. Herinneringen zijn inmiddels door
penningmeester en voorzitter opgepakt. Oproep richting ouders is wel om de digiduif
goed in de gaten te houden, aangezien alle communicatie van school nu via de
digiduif gaat.
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11 maart is er weer een NL Doet dag. Het geld is aangevraagd, goedgekeurd en
inmiddels ook al binnen (€ 400,--). We gaan wederom aan de slag op het
schoolplein. Het idee vanuit het team is om de bossage aan de achterzijde van de
school aan te pakken. We roepen ouders op om zich aan te melden om een handje
mee te helpen.
Het beheer van de Sinterklaasspullen is afgelopen zomer overgedragen van Antje de
Vries lag naar Jannie Zecchin-Pot. De administratie is overgegaan naar de OV.
Doordat de kleding in het verleden vaker werd verhuurd stond er nog €1.800 euro op
de sinterklaas-bankrekening. Dit bedrag is tevens over gegaan naar de OV.
Oud papier
Sinds vorig jaar voorjaar speelt er veel op het gebied van het oud papier. De
gemeente wilde nl. oud papier containers verstrekken en zelf inzamelen, wat zou
betekenen dat dit niet meer door school en kerk Hemelum gedaan hoefde te worden.
Echter, dit zou ook betekenen dat de opbrengsten weg zouden vallen. Inmiddels is
naar vele inspanningen en gelobby door Suzanna Bekkema i.s.m. Peter Tjalma en
Balk (en overige verenigingen) besloten dat we nog steeds het oud papier zelf
kunnen blijven inzamelen. De gemeente heeft de eerder vastgestelde plannen onder
maatschappelijke druk terug getrokken. Hier is de OV super blij mee, want het
wegvallen van de opbrengsten zou niet gewenst zijn.
Tijdens de Ouderavond wordt gesproken over de huidige verdeling van de
opbrengsten. Sinds de fusie van de scholen werken we met een verdeling dat 2/3de
van de opbrengsten beschikbaar wordt gesteld aan de school en 1/3de gaat naar de
kerk in Hemelum. Deze verdeling wordt al jarenlang gehanteerd. Vanwege alle
ontwikkelingen rondom het oud papier, is het ook tijd om weer even stil te staan bij
de verdeling.
Tijdens de ouderavond worden 3 scenario’s voorgelegd waarover de ouders zich
kunnen uitspreken, namelijk:
-

We houden de huidige verdeling in stand. Namelijk 2/3 naar school; 1/3 naar
kerk Hemelum

-

We kiezen voor een verdeling van 2/3 school en het 1/3 deel wordt verdeeld
over de kerk in Bakhuizen en Hemelum

-

Alle opbrengsten gaan naar school

Tijdens de ouderavond waren 3 personen van de kerk uit Hemelum aanwezig,
namelijk Anne van der Zee, Johan Ozinga en Nieske Glashouwer. Anne en Johan zijn
aan de kerk verbonden als kerkrentmeesters. Nieske heeft geen functie binnen de
kerkeraad en was op eigen initiatief naar de avond gekomen.
Anne van der Zee heeft toegelicht waarom de inkomsten van het oud papier juist
voor hen zo belangrijk zijn en dat zij heel graag vasthouden aan de huidige
verdeling.
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De aanwezige ouders hebben op de ouderavond de mogelijkheid gehad om anoniem
hun voorkeur uit te spreken over één van de scenarios door een briefje in te vullen.
De uitkomsten van deze inventarisatie zal de eerstvolgende OV bestuursvergadering
worden besproken. Vervolgens zal er overleg zijn met de directie van school en
uiteraard met de kerkeraad om te bepalen hoe we verder gaan. Uiteraard zal de
uitkomst hiervan gedeeld worden met de ouders.
MR
De MR heeft nog een toelichting gegeven over hun werkzaamheden. Ze geven aan
meer op de voorgrond te willen treden richting de ouders. Dit om de ouders beter te
informeren over wie ze zijn en wat ze doen. Op de website van de school,
www.rkpctoekomst.nl onder het kopje MR is alle informatie omtrent de MR terug te
lezen.
Afsluiting
Om 21:30 uur sluit de voorzitter de vergadering en wordt er nog even nagesproken
onder het genot van een drankje.
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