Notulen Algemene Leden Vergadering obs De Plaats Abbekerk.
4 oktober 2018
Interim directeur Sylvia Schipper opent deze vergadering.
Start presentatie Oudervereniging door Angelique Uitentuis, voorzitter OR 2015-2018.
Voor degene die niet aanwezig zijn vanavond of die nogmaals iets meer wil weten is het
mogelijk om de Powerpoint op te vragen.
Richard Peper, directeur in opleiding (stage), geeft aan dat hij wat foto’s wil maken van deze
avond voor de Facebook pagina van De Plaats. Degene die dit niet prettig vinden, kunnen dit
kenbaar maken bij Richard.
Het onderwerp “zwemlessen” komt ter sprake. Hierover wordt aangegeven dat er goede
afspraken zijn gemaakt omtrent veiligheid rondom zwemles. Er zijn altijd twee
badmeesters/juffen aanwezig en daarnaast wordt er ook gezwommen buiten de
openingstijden.
Tevens wordt aangegeven dat men enthousiast is over de techniektorens. Dit geldt voor
zowel de leerkrachten als de leerlingen.
Daarnaast vertelt Simone Langedijk over het initiatief rondom het Kunstproject. Dit was een
initiatief van de gemeente Medemblik waarop je je kon inschrijven. Dit heeft Simone gedaan
voor onze school. Voor verdere informatie hierover kan men terecht bij Simone of de directie.
Angelique sluit de presentatie af en neemt afstand van de rol als voorzitter. Zij benoemt
hierbij als nieuwe voorzitter, Suzanne Schouten. Welkom Suzanne!
Angelique krijgt een bos bloemen als dank voor al haar inzet de afgelopen jaren.
Aansluitend geeft de penningmeester, Martin Horsten, uitleg over het financieel jaarverslag
2017/2018.
Opvallend en zorgelijk is dat er nog steeds een groot aantal ouders zijn die de ouderbijdrage
niet betaald hebben. Dit zorgt voor een groot gat.
De opbrengst van het oud papier is nog steeds een zeer waardevolle inkomstenbron om de
ouderbijdrage laag te houden.
De kascommissie bestond uit Anna Zijlstra en Swier Strobos (niet aanwezig). Zij verlenen bij
deze decharge.
De kascommissie voor volgend schooljaar zal bestaan uit Anna Zijlstra en Kor de Vries.
Sylvia Schipper bedankt bij deze de Oudervereniging en in het bijzonder Angelique Uitentuis
voor haar inzet als voorzitter.

Vanuit de Medezeggenschapsraad neemt voorzitter Eva Poen het woord. Zij geeft mondeling
een korte toelichting.
Daarnaast wordt medegedeeld dat Mirella Kloosterman haar termijn binnen MR heeft
volbracht en het stokje heeft overgedragen aan Cindy Koopman.

Sylvia Schipper bespreekt met de aanwezigen de uitkomst van het sociale
veiligheidsonderzoek. Deze is ingevuld door groep 7 en groep 8 ( medio april/mei 2018).
De vraag wordt gesteld of dit ook mogelijk is voor de lagere groepen, bijv. 5/6.
Het zou natuurlijk kunnen, maar het onderzoek richt zich met name op de hogere groepen.
Sylvia sluit het officiële gedeelte van de avond af en bedankt de aanwezigen.
Hier opvolgend start het Debat, met als gastheer Richard Peper, alias Paul Witteman. M,

De avond wordt afgesloten om 21:45 uur.

