
 
Verslag ALV Oktober 2016

1. Opening door de voorzitter
Voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom.
Voorzitter geeft aan dat de ALV op een andere manier is ingevuld met een gast spreker Marc de Hond.

2. Notulen vergadering 
De notulen van de vergadering van schooljaar 2015-2016 worden gepresenteerd en goed gekeurd na de 
opmerking dat de datum van het financieel verslag ov van 2015 moet zijn.

3. Verslag financiën 2015
Deze is niet verspreid maar wordt gepresenteerd en doorgenomen via de Power Point.
De penningmeester geeft hierbij nog de nodige uitleg.
De kascommissie heeft de boeken gecontroleerd en akkoord bevonden. 
Aan de penningmeester wordt decharge verleent.

4. Verkiezing kascontrolecommissie boekjaar 2015
De nieuwe kascommissie van volgende jaar wordt gevormd .

5 . Verslag activiteiten afgelopen en komend schooljaar

Schooljaar 2014/2015
-  BBQ en ALV

De OV :
– heeft verschillende onderwerpen besproken met de directie
– is met name bezig geweest waar gaat de ov voor staan.

 6.   Bestuur;  

– Er zijn 3 mutaties in het bestuur. Trudi, Frans en Linda.

– De OV bedankt hun voor de inzet
– Nieuwe leden zijn altijd welkom.

7. Activiteiten OV komend jaar:
    De OV blijft op zoek naar hun rol en het contact met de ouders/communicatie 
    irecteur wil graag dat ouders zijn georganiseerd, voor directie is de OV een volwaardig gesprekspartner.
    OV is zoekend hoe de ouders betrokken te krijgen: De volgende suggesties kwam naar voren:
– Schoolbord – Klasse ouder – Nieuwsbrief digitaal met link naar OV – Facebook actualiseren
– Post met vraagstelling – Facebook ouder. 
   
8. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering en wenst alle aanwezigen een prettige avond 
met het verhaal van Marc de Hond.

 Marc de Hond een inspirerend spreker.
 Marc vertelt bevlogen over zijn dwarslaesie. Hij betrok de aanwezige kinderen in zijn talk show .

Marc vertelde dat zijn dwarslaesie hem mooie dingen had gebracht zoals:
rolstoel basketballer in het Nederlands team
een theaterprogramma, Scherven brengen geluk
het schrijven van een boek, Kracht

De Fantastische Scheve Toren van Pisa > kinderboek

Hij verloot zijn boek Kracht met de vraag aan de aanwezige: 
welke vraag wordt altijd als eerste gesteld aan iemand die in een rolstoel zit; Hoe bent u in de rolstoel gekomen
Welk antwoord wordt er na het verhaal op gegeven; O wat erg.
Over deze 2 vragen had Marc mooie vertelsel die bij iedereen de lachspieren liet werken.
Het was indrukwekkend hoe hij vertelde en op een mooie manier liet weten dat er met doorzetting, opgewektheid en
optimisme veel te bereiken is.
De mytylschool heeft het kinderboek De Fantastische Scheve Toren van Pisa aangekocht en is te lezen in het leesatelier.




