Notulen ALV 10 sept 2020
Opening: 20:03
Ilse H. opent de vergadering en heet iedereen welkom.
En geeft aan dat er 4 afmeldingen zijn:
Ada de Loper, Stefan Houtman, Albert Smalbil, Kitty- Nora Limmen.
Bas Limmen zal via videobellen aanwezig zijn ivm ziekte.
Agendapunten:
Mededelingen
OR
Team
MR
Overblijf
Avond4daagse
Financieel
Vacatures
Rondvraag
Sluiting
Ilse:Op dit moment zijn er verder geen mededelingen
De ouderraad heeft als doel de samenwerking tussen ouders en de school te bevorderen.
Wij organiseren samen met het team allerlei activiteiten.
Daarnaast hebben geven wij gevraagd en ongevraagd advies aan de MR en Directie
De ouderraad bestaat uit het dagelijks bestuur bestaande uit: mijzelf Ilse Honing als voorzitter,
Roland Bosma penningmeester en Diane Engelsman Secretaris.
Daarnaast hebben we ook nog een aantal algemene leden te weten : Rob Kuiper, Petra Zwijnenburg
Ilse Sturges, Kitty-Nora Limmen , Laura Zwaan en Jan-Willem Timmer
Daarnaast hebben we Ada de Looper als afgevaardigde van het team.
Helaas heeft zij eind vorig schooljaar aangegeven deze functie af te dragen. Deze wordt vanaf dit
schooljaar overgenomen door Hans Wijnne.
Wij willen bij deze Ada heel hartelijk te danken voor haar inzet al deze jaren.
De OR werkt in werkgroepen waardoor er makkelijk contact is tussen de werkgroepen en de
aangekoppelde leerkrachten.
De werkgroepen hebben altijd als afsluiting een korte evaluatie om eventuele opmerkingen/klachten
en ideeën vast te leggen voor het nieuwe jaar
Ilse geeft het woord aan Kimberley van Gemonden om namens het team te spreken.
Binnen het team zijn er dit jaar 3 pensioensgerechtigden: aan het eind van dit schooljaar nemen er 2
collega’s afscheid van de Panta Rhei, de 3e twijfelt nog of het jaar af maken of stoppen zodra het
mag.
Even wat duidelijkheid over de directie: Albert Smalbil is voorlopig werkzaam als interim directeur op
de Panta Rhei. Kimberley werkt nauw met hem samen, mede als stage voor haar opleiding. Albert
blijft in ieder geval tot aan de herfstvakantie, maar de verwachting is dat hij blijft tot aan de
kerstvakantie. Daarna is het afwachten, ook aan directeuren is er een tekort in het onderwijs.
Afgelopen schooljaar is er een leerlingtevredenheidsonderzoek( ouderonderzoek kon niet vanwege
Corona) gehouden onder de leerlingen vanaf groep 5, daar kwam het volgende uit:
● Kinderen voelen zich veilig op school
● Ze ervaren weinig tot geen pestgedrag
● De kinderen hebben het naar hun zin op school

Corona update: De situatie blijft lastig. Ook wij moeten ons aan de richtlijnen van het RIVM houden,
om dit wat duidelijker te maken hebben wij ervoor gekozen om gebruik te maken van de beslisboom.
We krijgen veel begrip vanuit ouders, al is het voor sommigen toch lastig, maar het is nu niet anders.
Het is niet leuk maar het moet even zo, we hopen gauw op verbetering van de situatie. Er zijn door
ouders vragen gesteld wat betreft de ventilatie in school. Op dit moment proberen we zoveel
mogelijk te luchten. Vanuit het SKOFv is geregeld dat voor 21 sept worden alle systemen gecheckt en
waar nodig aangepast.
Vraag vanuit aanwezige: waarom geen gym in gymzaal?
Antwoord Kimberley: de ventilatie zou volgens de gemeente goed moeten zijn. Sommige teamleden
twijfelen toch aan het risico, daarom is er besloten om zolang het kan buitengym te geven. Er wordt
gekeken naar een oplossing voor de leerkrachten die zich niet prettig voelen bij het in gymzaal
gymmen. Zodra er een oplossing is wordt dat duidelijk gecommuniceerd naar iedereen.
MR Ilse geeft het woord aan Bas:
Excuses, vanwege coronaklachten kan ik niet fysiek aanwezig zijn, maar via teams wil ik toch mijn
steentje bijdragen namens de MR. Deze bestond vorig schooljaar uit Kimberley van Gemonden en
Ingrid Roos vanuit het team en vanuit de ouders Corlien Plooij en ik, Bas (voorzitter). Na het toch
wel onverwachte vertrek van Fenette van Zwieten was de Panta Rhei een beetje stuurloos zonder
directeur. Na overleg met SKOFv kwam Albert als ad- interim. Daarna hebben we als MR met hem
veel overleg gehad, ook over de COVID maatregelen. De MR is hierbij sparringspartner geweest ivm
overleg over of de school weer open kon en hoe dat er dan uit zou gaan zien.
Ingrid Roos heeft aangegeven dit jaar niet meer in de MR te zitten. We zijn nog op zoek naar nieuw
MR lid van binnen het team. Vorig jaar is het door alle omstandigheden niet gelukt om echt een team
te zijn, daar gaan we ons nu hard voor maken.
Overblijf
Ilse geeft het woord aan Astrid. Het overblijfteam bestaat uit 12 mensen, vanwege Corona hebben
we nu 2 mensen minder.( ivm werk en gezondheid) Ook onder ons zijn er vaak mensen die niet
mogen komen vanwege de coronamaatregelen, we zijn daarom op zoek naar invallers (aanmelden
via de email)
Net als voor u allen was het vorig schooljaar ook voor ons een rare tijd, eerst geen school,toen
continurooster enz. Ondanks dit continurooster hebben wij ons team bereid gevonden om toch te
komen om tijdens de pauzes buiten toezicht op de groepen te houden zodat de leraren toch even
aan andere dingen toekwamen, zoals dingen voorbereiden voor de middag.
Ouders krijgen nog geld terug van overblijfgeld vorig jaar, dit wordt in mindering gebracht op de nota
van dit jaar. Als er geen gebruik meer van overblijf wordt gemaakt wordt het teruggestort.
De overblijf loopt nu weer goed. Vanuit kascommissie wordt er een vraag gesteld: er staat een
aanzienlijk bedrag nog open, waar is dat van? Astrid geeft aan dit is voor materialen aan te kopen,
dat is door Corona opgeschoven naar dit jaar. Maar daar zit ook de verrekening nog in van het teveel
betaalde overblijfgeld van afgelopen schooljaar.
Avond4daagse
Ilse geeft het woord aan Bas
Dit jaar helaas geen avond4daagse normale stijl. Er kwam een alternatieve optie via wandelbond. Via
een app liep je je aantal kilometers en kreeg je na het behalen de medaille. Team avond4daagse
wilde dat doen, gaf postcodes op om dat te organiseren. Aanmeldingen van deze home edition
begonen met 300 medailles, week daarna nog 200… Dit was veel meer dan verwacht, daar hebben
wij ons op verkeken. Hopen volgend jaar weer de normale editie, zo niet dan melden we ons voor
minder postcodes aan.

Penningmeester
Ilse geeft het woord aan Roland:
De school geen geld krijgt voor de activiteiten buiten het lesprogramma
Wel krijgt de ouderraad geld vanuit de oud papieropbrengsten.
Dit wordt gebruikt voor de gevallen die het niet kunnen betalen.
De ouderraad mag alleen geld uitgeven waarvoor er goedkeuring is gegeven in de ALV.
En dit word ook gecontroleerd door de kascommissie.
Vorig jaar een budget opgesteld waarbij de verwachte inkomsten en uitgaven zijn zoals op het
scherm te zien met een eindresultaat van €0,- van de reserves .
De opbrengsten van de ouderbijdrage zijn weer geweldig. Deze zijn dit jaar uitgekomen op 92,9%.
Dit is in vergelijking met de meeste scholen van Almere een meer dan geweldig resultaat.
Door de hoge betalingsgraad zijn we ook in staat om de ouderbijdrage acceptabel te houden.
OPA geld en rente word ieder jaar minder.
Er word minder papier ingezameld in de blauwe containers thuis waardoor er minder geld komt
vanuit de gemeente.
Dit jaar kwam er maar €106,- binnen.
Ook de rente word een stuk minder ieder jaar.
Dit komt vooral doordat er minder reserves zijn en het rentepercentage laag is
Dit jaar net iets meer dan €2,Per dit jaar is er vanuit de gemeente in kwartaal 2 gestopt met de financiële bijdrage uit het OPA
geld. De gemeente heeft een andere bestemming gerealiseerd in Almere Haven waarbij ze
workshops gaan geven. Daar gaan ze dit geld nu voor gebruiken. Dus vanaf dit schooljaar komt er
geen OPA geld meer binnen.
De ouderbijdrage van 92,9 % is natuurlijk geweldig.
Er is 1 volledige of gedeeltelijke kwijtscheldingen gekomen.
Wie of wat wordt voor de rest niet over uitgeweid i.v.m. de privacy.
De penningmeester heeft in samenspraak met de directeur altijd overleg over deze situaties.
Hierbij maken we duidelijk een verschil tussen het niet kunnen of willen betalen van de
ouderbijdrage. Leden die het niet kunnen betalen krijgen in overleg een gedeeltelijke of volledige
kwijtschelding. In de gevallen dat de leden niet willen betalen mogen wij in samenspraak met de
directeur besluiten om het kind niet mee te laten doen aan de verschillende activiteiten.
Meestal gebruiken we het middel van schoolreisje of kamp hiervoor.
Gelukkig heeft bijna iedereen op tijd betaald of een passende betalingsregeling getroffen.
Niet iedereen heeft dus betaald, sommigen zelfs niet gereageerd. Er mogen daarom dit jaar
consequenties aan gehangen worden.( schoolreis/kamp niet mee, alternatieven moeten dan worden
aangeboden)
Nederland werd zoals we allemaal weten in maart getroffen door Corona en dit duurt langer dan
gedacht of gehoopt. Dit had ook veel invloed op activiteiten die vervielen.
Denk hierbij onder andere aan: projectweek deels, kamp, Pasen en sportdag
Hierdoor hebben we besloten om het verschil te verrekenen met dit schooljaar( 2020/2021) en voor
de kinderen die de school vanaf de zomer hebben verlaten het terug te storten.
Door dit te doen hebben we wel aanspraak moeten doen op de reserves.( aangezien niet alle
ouderbijdrages betaald waren)
Uitgaven zijn gedaan door de verschillende werkgroepen.
Het is redelijk vertekend omdat er in begroting uit word gegaan van 100% aan betalingen.
Mocht je dit omzetten naar de inkomsten zou het verschil vele malen lager zijn.
Ook het plotseling stoppen van het OPA geld heeft zijn weergave in het totaal.
Dit scheelt ongeveer € 1400,-.

We hebben de begroting zoals eerder gezien helaas dus niet gehaald. De buffer van € 8938,- is
geslonken naar € 6491,-We willen een buffer houden van ongeveer 50-60% van de uitgaven van 1
jaar om de eerste uitgaven te kunnen doen en eventuele grote problemen op te lossen. En dat
probleem heeft zich dus dit jaar voor gedaan. We staan dus nog er positief voor maar waren blij dat
we de buffer hadden. Het bedrag wat er nu nog staat is net onder dit maar zal naar verwachting
binnen het jaar weer op niveau zitten.
Op 9-9-2020 heeft de kascommissie bestaande uit Lonneke Wissink-Arts en Leander van Middelaar
de administratie van de ouderraad gecontroleerd.( een lid van kascommissie mag max 2 jaar deze
controle doen)
En hebben de volgende verslag ondertekend:
Verslag kascommissie Ouderraad Panta Rhei
Op 9-9-2020 heeft de kascommissie ( Lonneke Wissink-Arts en Leander van Middelaar)de financiële
administratie van de penningmeester van de ouderraad Panta Rhei beoordeeld.
Er zijn geen onjuistheden geconstateerd; de administratie werd op een gedegen en duidelijk wijze
gevoerd en de verslaglegging voor de Algemene Leden Vergadering geeft een juist beeld van de
werkelijke situatie.
Wij verzoeken de Algemene Leden Vergadering dan ook het bestuur van de vereniging decharge te
verlenen voor het gevoerde financiële beleid voor het schooljaar 2019-2020 lopend tot 4 juli 2020.
Almere, 9-9- 2020
Ondertekend door de kascommissie.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ilse : stemronde
Hierbij vragen wij dus de leden van oudervereniging decharge te verlenen over het gevoerde beleid
tot en met 4 juli 2020.
Stemming:Positief, Wij danken de leden voor het vertrouwen en het decharge over de het afgelopen
jaar.
Kimberley neemt het woord, bedankt OR, alle ouders voor hun inzet afgelopen jaar. Tijdens de
activiteiten, bieb en de steun oa dmv kleinigheidjes in Coronatijd, bedankt voor de steun.
Ilse geeft penningmeester weer het woord: de volgende begroting is gemaakt.
De ouderbijdrage die nodig is om de alle activiteiten te doen zijn voor:
groep 1 t/m 4 € 42,50
Groep 5 en 6 € 48,50
Groep 7 en 8 € 106,Hier wordt de teveel betaalde bijdrage van vorig jaar in mindering gebracht.
Met deze begroting gebruiken we geen of bijna geen geld van de reserves.
En betaald iedereen voor het geen het kind afneemt.
Er is dus geen verhoging nodig.

Vraag vanuit Lonneke : waarom niet een keer andere schoolreisjes, bijv Archeon is al jaren zo,
educatief is goed maar waarom niet een keer iets minder educatief maar iets anders, leukers.
Vanuit bestuur en team wordt toegezegd daar weer eens opnieuw naar te kijken.

Ilse :STEMRONDE over de begroting.
Positief, Wij danken de leden voor het vertrouwen en bij deze is de begroting door de
meerderheid goedgekeurd.
Roland
Voor de kascommissie proberen wij altijd een persoon te vinden die het voor 2 jaar wil doen.
Zodat er 1 persoon nieuw is en 1 persoon die weet hoe het gedaan word.
Lonneke heeft samen met Leander Middelaar de kascommissie van 2020 gedaan.
Aangezien Lonneke het dan 2 jaar gedaan heeft gaan we op zoek naar iemand anders die deze
functie wil doen samen met Leander. Vanuit de aanwezigen geeft Marion Sonneveld geeft aan dit
vanaf dit schooljaar op zich willen te nemen.
Ilse :voor dit jaar hoeven er binnen de ouderraad geen vacatures te worden ingevuld.
Voor volgend jaar wel ,en te weten 4 stuks. Voorzitter, secretaris, penningmeester en 2 algemene
leden
Dus mocht je het leuk lijken, meld je aan! Marion Sonneveld biedt zich aan, mogelijk als
penningmeester.
Ilse: Zijn er op dit moment nog vragen vanuit de aanwezige leden?
Geen vragen.
Ilse
Bij deze danken wij iedere aanwezige voor zijn/haar komst.
Op woensdag 23 juni 2021 om 20.00 uur zullen wij de ALV houden voor het schooljaar 2020/2021
Ilse
Dan is bij deze de vergadering gesloten .
Sluiting 21:03

