
Jaarvergadering oudervereniging Bernadetteschool 

Maandag 8 oktober 2018 

1. Opening 

Mildo heet iedereen welkom bij de jaarvergadering van de oudervereniging. 

Hij verwijst naar de website voor de activiteiten van het afgelopen jaar van de ov en 

bespreekt de agenda voor deze avond.  

 

2. Mededelingen 

Geen 

 

3. Notulen jaarvergadering 2017 

Continurooster zal later in de vergadering nog besproken worden. Ook verkeersveiligheid 

was een punt, dit komt vandaag ook weer terug. Verkeerssituatie is nog steeds onveilig, 

graag zien we een goed plan tegemoet. 

 

4. Verslaglegging ov financiën 

- Financieel verslag 2017-2018 en begroting 2018-2019 

Iedereen heeft kopie van het financieel verslag ontvangen. Penningmeester Mike licht 

toe. Voor 7 leerlingen is de vrijwillige ouderbijdrage niet betaald, dit is een vrij constant 

aantal. Hierdoor is een tekort van €225,- tekort.  

Om de begroting rond te krijgen, is de spaarrekening aangesproken; dit was 

ingecalculeerd. 

Grote investeringen worden toegelicht, o.a. stoelen, attenties, busvervoer, musical, 

Kerst, Sinterklaas. 

De bankrekeningen van de ouderverening, zowel lopend als spaar, zijn positief.  Een 

buffer is gewenst om de school financieel bij te kunnen staan. Dit zal voor dit jaar 

bijvoorbeeld de aanschaf van muziekinstrumenten zijn. 

- Vaststelling ouderbijdrage 

Deze blijft constant op €28,- per kind.  

 

5. Gastspreker Gemeente Westland “Verkeerssituatie rondom school” 

Ron en Robert van Gemeente Westland sluiten aan. 

In het afgelopen jaar is één drempel aangelegd op de Zand en Waterweg en zijn er gelden 

beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de rest van het plan.   

Plan voor de nieuwe verkeerssituatie rondom school wordt toegelicht. Bij de oversteekplaats 

van de Zand- en Waterweg zullen er palen met zebrapadborden met gele knippersignalen 

geplaatst worden, deze gaan op ingestelde tijden (schooltijden) aan om aandacht van 

automobilisten te trekken. Idee voor extra verlichting, die aangaat als iemand oversteekt, 

wordt geopperd. 

Helaas is een extra verkeersdrempel ( vanaf de kant van de rotonde van de Grote 

Woerdlaan) niet mogelijk,  omdat deze weg een hoofdroute is voor de hulpdiensten. 

Op het eerste stuk van de Dintel worden er aan beide kanten fietspaden gepland (met rode 

steen en witte lijnen) en een vergroting van het trottoir bij de zebra aldaar + een verhoging 

van het reeds bestaande plateau. De hekjes bij de brug worden verplaatst. 

Eénrichtingsverkeer voor dit stuk van de straat wordt geopperd, ze nemen dit mee. 

Mogelijkheid is ook om dit alleen tijdens halen en brengen te doen. 



Ook wordt het idee meegenomen, om op de weg aan te geven, dat dit een schoolzone is. + 

een hekje aan eind van het zebrapad. 

Week 43 (herfstvakantie) staan de werkzaamheden gepland. 

 

6. Verkiezing nieuwe leden oudervereniging 

Aftredend en niet herkiesbaar: Joyce de Roo, Mike Schermer, Amanda Koene en Mildo 

Wittenaar 

Aftredend en herkiesbaar: Rianne Beeloo 

Amanda (6 jaar), Joyce (5 jaar), Mike (4 jaar) en Mildo (3 jaar) nemen afscheid.  

Herman dankt de aftredende leden namens de school. 

 

De volgende ouders hebben zich verkiesbaar gesteld: Jolanda van Holstein, Krista Vink, 

Sabrina Kouwenhoven, Michiel van der Valk. De nieuwe leden stellen zich voor. Het voorstel 

voor alle leden wordt aangenomen. 

 

7. Gehoord in de wandelgangen 

Verkeersveiligheid speelt bij veel ouders. De aanpassing zoals hierboven besproken, is een 

goed begin. Dit zal een aandachtspunt blijven. 

 

Herman licht de keuzes rondom het continurooster toe. 

96% van de ouders hebben de enquête ingevuld. Dit gaf geen duidelijke meerderheid. 

Er is met kinderen en leerkrachten van andere scholen gesproken, die zowel het gebruikelijke 

als het continurooster kennen. Tevens met de schoolarts.  

Ook hier kwam geen duidelijke conclusie uit.  

Het besluit  wordt nu 2 jaar vooruit geschoven, dan zal er opnieuw over worden nagedacht. 

 

8. Rondvraag 

Het wedstrijdelement van de Playbackshow wordt niet als positief ervaren. Misschien een 

talentenshow o.i.d? Dit is ook al in het team besproken en wordt zeker meegenomen. 

 

Herman dankt alle leden van de oudervereniging voor hun inzet.  

 

9. Sluiting door Mildo. 


