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NOTULEN van de Algemene Ledenvergadering van de Oudervereniging (OUVER) van de Oranje 
Nassau school te Badhoevedorp, gehouden op dinsdag 7 februari 2017.   

Tijdens de ALV wordt een presentatie gebruikt om e.e.a. toe te lichten. Deze notulen zijn daarop een 
aanvulling.  

 

• Opening ALV 

Iedereen wordt welkom geheten door de penningmeester, de vergadering wordt geopend en de 
aanwezigen leden van het bestuur stellen zichzelf voor.  

• Er zijn 23 aanwezige leden (inclusief bestuur). Ook is directeur Bert Verkade van de ONS aanwezig. Van 
het bestuur zijn René van der Meijden (penningmeester), Jeroen Vreenegoor (lid), Wycher Dijkhuis 
(lid) en Paul van der Valk (secretaris) aanwezig. Voorzitter Maarten Dekker is verhinderd.  

 

• De agenda  

De agenda wordt akkoord bevonden. 

 

• De notulen van de vorige ALV  

De notulen van de ALV van 1 november 2016 worden goedgekeurd. 

 

• Financiële situatie 

De financiële situatie wordt toegelicht door de penningmeester. Op zich geen bijzonderheden. Wat 
wel een punt van aandacht is dat een aantal leden niet gehoor geven aan de omroep om de 
ouderbijdrage te betalen. Het is altijd mogelijk te praten over een regeling als ouders de bijdrage niet 
kunnen betalen. Er wordt door niet betalende ouders nauwelijks antwoord gegeven. Er is een 
overlap tussen ouders die dit jaar nog niet en vorig jaar niet betaald hebben. Het is niet mogelijk om 
ouders via andere ouders te benaderen vanwege de privacy. Het is aan de directie van de school om 
contact met deze groep ouders op te nemen. De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. Niet 
betalen kan, maar in principe worden kinderen dan uitgesloten van activiteiten. Er wordt opgemerkt 
dat de school in deze gevallen een alternatief programma moet plannen. Het bestuur heeft liever 
niet dat dit gebeurd, echter zij vindt het ook ‘unfair’ als ouders zonder opgaaf van redenen niet 
betalen, terwijl de meeste ouders dat wel doen. Om het incasseren te vergemakkelijken wordt door 
het bestuur de mogelijkheid onderzocht om de betaling via een incasso te laten verlopen; de ouders 
kunnen dan in voornoemde situatie tijdens de inschrijving op school gevraagd worden om een 
machtigingsformulier te tekenen. 
 

• Duurzaamheidsproject (sustainability-project) 

De status van het duurzaamheidsproject wordt toegelicht. Een van de aanwezige leden merkt op dat 
zij het gevoel heeft dat het bij haar dochter nog niet leeft. De directeur van de ONS zegt dat dat kan 
kloppen, omdat het nu nog niet breed is uitgerold. Alle leraren zijn enthousiast. Past dit ook binnen 
de lessen? Ja, daar heeft de ONS voor gewaakt; leraren krijgen ook extra les – o.a. de komende week 
vrijdag. 
 

• Evenementen-Commissie (EC) 
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Er is een nieuwe situatie bij de EC. Jeroen Vreenegoor is de nieuwe voorzitter. De vorige voorzitter, 
Edwin Poggenklaas is vanavond helaas niet aanwezig. Hij wordt bedankt voor al het goede werk dat 
hij heeft gedaan voor de EC in de afgelopen jaren. De evenementen voor dit jaar worden toegelicht. 
Er wordt gevraagd om het oogstfeest mede door leerlingen te laten vormgeven om zo betrokkenheid 
te verzekeren. De EC zal hiervoor zorgen. Er wordt gemeld dat er behoefte is aan vrijwilligers. Een 
van de aanwezige leden meldt zich aan bij de secretaris. 
 

• Uitwerken van nieuwe ideeën voor activiteiten in 2017/2018 

Twee ideeën die in de vorige ALV uitgekozen waren om verder uitgewerkt te worden, worden 
toegelicht door betrokken ouders middels een presentatie. 
 
Meer programmeerlessen 
 
Er wordt gevraagd waarom het voorstel is om de lessen na schooltijd te geven? Dat is tijdelijk. Het is 
niet makkelijk om de les nu te integreren in de schoolactiviteiten. We willen eerst ervaring opdoen 
en dit is de eenvoudigste manier. 
Er wordt gevraagd waarom dit via de oudervereniging loopt? De ouders vonden dit belangrijk en via 
de oudervereniging is het mogelijk een eerste experiment te financieren. 
Er zijn goede ervaring met ‘bomberbot’, dus wij willen daarmee experimenteren.  
Waarom wordt er maar van 60 leerlingen uitgegaan? Om kleinschalig te kunnen experimenteren. Bij 
succes kan het aantal leerlingen uitgebreid worden.  
Is het haalbaar om alle kinderen ermee kennis te kunnen laten maken, anders ga je vooraf al 
onderscheidt maken? Ja, dat is mogelijk vanuit ‘bomberbot’. 
Kunnen lego-kids lab ook ingezet worden of is dat een andere methode? Is een heel andere 
methode. 
Is er bij start een bovengrens of een ondergrens? Nee, dat is niet van toepassing. 
Hoe staat de directie van de ONS hier tegenover? Zeker positief, we gaan zelfs binnen een week 70 
chromebook computers krijgen. 
 
Meer handvaardigheid/creativiteit 

 
Er wordt opgemerkt dat de voorgestelde aparte handenarbeidsklas de mogelijkheid geeft om 
handenarbeid en programmeren parellel te doen (gesplitste groepen) 
Handvaardigheid is niet tekenen, maar dingen maken! 
Is er tijd voor om de handvaardigheidsuren uit te breiden? Ja, dat is mogelijkheid. 
 
Aan de ALV wordt gevraagd of zij het bestuur van de oudervereniging de opdracht geven om beide 
ideeën verder uit te voeren – uiteraard alleen mits passend binnen het budget en mits de ONS deze 
ideeën adequaat kan ondersteunen. 
 
Er wordt hierover positief gestemd (unaniem). 
 

• Toegankelijkheid van alle ouderverenigingsstukken 

Er wordt gewerkt om via de nieuwe website van de ONS de stukken van de ouderverenigin 
beschikbaar te maken. Er wordt gekeken naar welke mate van beveiliging nodig zou zijn.  

 

• Bestuur 2017/2018 
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Het mandaat van het huidige bestuur loopt dit jaar af (is voor 2 jaar). Het nieuwe bestuur moet 
gekozen worden tijdens de volgende ALV (27 juni 2017). Van het huidige bestuur hebben de 
penningmeester en de secretaris aangegeven dat zij graag aan het einde van het jaar willen stoppen.  
Wie interesse heeft om bestuurslid te worden wordt gevraagd zich op te geven (via een van de 
bestuursleden van de oudervereniging of via een email aan 
oudeverengingONSbadhoevedorp@gmail.com. ) 
Dit zal ook nog breder gecommuniceerd worden. 

 

• Volgende ALV 

De volgende ALV wordt 27 juni 2017 om 20.00 h in de theaterzaal van de ONS gehouden.  

 

• Rondvraag 

Er zijn geen rondvragen. De vergadering wordt gesloten en de borrel geopend. 
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