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Notulen 

 

Naam overleg: Algemene ledenvergadering Oudervereniging STAM 

Datum overleg: 30 mei 2017 19.30 uur  

  

 
1 Opening en vaststelling agenda  

Marja Schneiders heet alle aanwezigen welkom en stelt de agenda vast. Vervolgens wordt 
Marja Schneiders onder luid applaus van de aanwezigen geïnstalleerd als nieuwe voorzitter. 
Samen met Erik ten Hove (penningmeester) en Mark Murris (secretaris) vormt zij nu het 
bestuur van de STAM. 
 

2 Notulen ALV 27 oktober 2016 

De notulen worden vastgesteld. 
 
3 Financiën  

- Stand van zaken begroting en realisatie 2016-2017 
Erik ten Hove licht de financiën toe aan de hand van het vergaderstuk STAM oudervereniging 
begroting, schooljaar 2016/2017. De ouderbijdrage is EUR 56,-- per kind en er zijn dit 
schooljaar al 338 bijdrages geïncasseerd. In 90% van de gevallen gebeurt dat via 
automatische incasso. Tijdens de ALV in oktober 2016 is besloten om het Eigen Vermogen te 
verlagen van ongeveer EUR 8.000,-- naar EUR 4.000,--.  
 

4 Interactieve bijeenkomst: ‘Social media en gedrag van kinderen’  door Linda Blokpoel van 
Welzin 
 
Linda Blokpoel verzorgt een interactieve en boeiende presentatie waarmee zij de 
aanwezigen in kort tijdsbestek volledig bijpraat over de laatste trends op het gebied van 
sociale media en kinderen. Het is duidelijk dat dit onderwerp erg leeft onder de ouders.  Het 
credo is: blijf als ouder in gesprek met je kinderen over hun gebruik van sociale media.  
  

5 Nieuws uit de commissies 
 

Ellen geeft aan dat het goed gaat met de Activiteitencommissie. Deze commissie telt nu 11 
leden en dat is een mooie bezetting. Er wordt nog gesproken over het feit dat de t-shirts voor 
de avondvierdaagse slecht worden geretourneerd. Er waren dit jaar 155 nieuwe t-shirts en 
daar zijn er nog maar 60 van over. Enkele aanwezigen benadrukken dat er nadrukkelijker op 
moet worden gewezen dat de shirts weer ingeleverd moeten worden. Wellicht dat ook de 
leraren de kinderen hierop kunnen attenderen.  

 
Verder wordt besproken dat de schoonmaak door ouders in de klassen is verbeterd, maar 
dat er nog wel klassen zijn zonder schoonmaakrooster.  

 
De bibliotheek draait erg goed. Er is een volledige bezetting dankzij vele hulpouders. 

De medezeggenschapsraad is de afgelopen periode met name druk bezig geweest met het 5-
gelijke-dagen rooster. Dit zal zijn van 08.30-14.00 uur. De pauze moet nog worden ingevuld. 
De MR publiceert verslagen van de vergaderingen op de website van de school.  
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6 WVTTK, Rondvraag en Afsluiting 

 
Nina Bouman vertelt erg blij te zijn met het feit dat de technieksubsidie is ontvangen. Verder 
is er ook een subsidie ontvangen van de Rabobank voor de aanschaf van een 3D-printer.   
 
Er zijn geen vragen meer voor de rondvraag en de voorzitter sluit de vergadering. 

 


