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Notulen 

 

Naam overleg: Algemene ledenvergadering Oudervereniging STAM 

Datum overleg: 18 juni 2019 19.30 – 21.00 uur 

 

1 Opening en vaststellen agenda 
De voorzitter (Marja Schneiders) heet alle aanwezigen welkom. De agenda wordt vastgesteld.  

 

2 Update Financiën 

De penningmeester (Erik ten Hove) licht de stand van zaken toe met betrekking tot de 

financiën van de STAM aan de hand van de Begroting 2018/2019. De belangrijkste punten 

zijn:  

- De extra uitgaven op het eigen vermogen te verlagen lopen goed (bibliotheekkast, 13x100 

juf/meester. Het fietsenrek is nog niet duidelijk. Ook is de uitgaven i.v.m. 85-jarig bestaan 

van de school verwerkt; 

- Het bedrag dat aan onderwijsdoelstelling is gereserveerd moet nog wel een bestemming 

krijgen. Het geld voor de Matthäus passion is nog niet besteed.  

- Inkomsten uit de ouderbijdragen zijn goed op orde. Er komt ongeveer EUR 1.000 meer 

dan begroot; 

 

Er wordt nog gesproken over eventuele bestemmingen van het overschot. Sportivate wordt 

genoemd als organisatie die de kinderen tijdens de pauze of op andere momenten extra 

sportlessen kan geven. Ook wordt een klimtoestel voor het schoolplein genoemd.  

 

3 Update Commissies 

Mirjam Mollestein geeft een update namens de Biebcommissie. Er is nog geen goede inzage 

in de kosten van de bieb. Er is wel navraag gedaan bij Nina maar daar is nog geen antwoord 

op gekomen. Er is ook geen goed zicht op welke boeken er precies worden aangeschaft. De 

bieb wordt met name bezet door ouders van kinderen in de bovenbouw. De opvolging is een 

punt van aandacht. 

 

Floris Smeets doet verslag vanuit de MR. Hij geeft aan dat de MR een meer toetsende rol 

heeft en dat de school (de Directie) de plannen/voorstellen moet schrijven. Als voorbeeld van 

een belangrijk onderwerp noemt hij de uitbreiding van de groepen. De Aloysiusschool heeft al 

jaren een wachtlijst en er wordt nu gekeken naar de uitbreiding van het aantal groepen.  

 

Catelijn Muller doet verslag over de Natuur- en techniekworkshops. Deze workshops zijn nog 

steeds een groot succes. Het lukt nog steeds op voldoende ouders te vinden, maar het is wel 

steeds hetzelfde clubje. 

 

De Activiteitencommissie meldt er nieuwe shirts moeten komen voor ieder kind. Verder neemt 

de school meer de regie wat betreft het moment waarop de activiteiten plaatsvinden. 

 

Wieger van Setten geeft aan dat de Schoolpleincommissie mooie dingen heeft gerealiseerd 

en ook nog veel plannen heeft voor de nabije toekomt. Er zijn ook weer nieuwe mensen nodig. 

 

4 Afscheid Marja 

Marja zwaait af als voorzitter van de Oudervereniging. Haar kinderen zijn/gaan naar de 

middelbare school en dus zit haar tijd als (betrokken) ouder van kinderen op de 

Aloysiusschool er op. Het bestuur en de aanwezige ouders bedanken Marja voor haar enorme 

inzet gedurende de afgelopen jaren. 
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5 WVVTK en Rondvraag 
Ditmaal valt het op dat de opkomst bij de vergadering laag is. De aanwezigen vragen zich af 

of hier een verklaring voor is. Er wordt aanbevolen om de vergadering in ieder geval ook via 

de app-groepen onder de aandacht te brengen en daarnaast goed uit te (blijven) leggen wat 

de STAM precies doet en waarom  het belangrijk is om als (betrokken) ouder aanwezig te zijn 

tijdens de vergaderingen. 

Ook wordt er nog gesprokern over de realisatie van een waterpunt op het schoolplein. Nu 
pakken kinderen soms water op de wc en dat is uit het oogpunt van hygiene niet wenseliijk. 
 
Tot slot wordt er nog gesproken over de vraag in hoeverre de kinderen betrokken kunnen 
worden bij de besluitvorming. In hoeverre is het haalbaar en wenselijk om de kinderen 
bijvoorbeeld mee te laten beslissen over de inrichting van het schoolplein. De consensus is 
dat het in zijn algemeenheid goed is om kinderen zo veel als mogelijk bij dergelijke projecten/ 
besluitvorming te betrekken. Nadere gedachtenvorming op dit punt is wenselijk. 

 

 


