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Verslag Algemene Ledenvergadering Ouderraad Da Vinci Kagerstraat.

Maandag 18 november 2019.
Aanvang: 21.30 uur.
Aanwezigen: Peter van Dooren (voorzitter / herkiesbaar ), Maarten de Kok 
(penningmeester / herkiesbaar ), Nico Janssen (duo-secretaris / niet herkiesbaar), Gerard 
Parlevliet (Da Vinci vertegenwoordiger) en Suzanne Kapteijn (duo-secretaris / niet 
herkiesbaar). 
Aspirant ouderraadleden: Inez Buijtenhek, Lenny Haver, Alies Aarts, Jolanda Janssen, 
Marjan Maagdelijn. 
Maarten Terlouw (deelraad Da Vinci Kagerstraat) en enkele geïnteresseerde ouders.

Peter opent de vergadering en heet aanwezigen van harte welkom op deze eerste ALV 
van de Ouderraad Da Vinci Kagerstraat. 
( https://kagerstraat.davinci-leiden.nl/Op_het_Da_Vinci/Ouders/Ouderraad )

Maarten Terlouw en Leontien Schuiling, vertegenwoordigers van de deelraad Da Vinci 
Kagerstraat, leggen uit wat een deelraad is. De deelraad, waarin personeel, ouders en 
leerlingen zijn vertegenwoordigd, denkt mee over het schoolbeleid. Iedereen kan zich 
beschikbaar stellen voor de deelraad. De maandelijkse vergaderingen zijn openbaar.
(  https://kagerstraat.davinci-leiden.nl/Het_Da_Vinci/Medezeggenschapsraad )

Het jaarverslag 2018-2019 (zie bijlage 1) wordt toegelicht door Nico Janssen waarvan  
ook de financiën 2018-2019 worden toegelicht. De kascommissie, bestaande uit 
Nico Janssen /  Frans van de Spree / Suzanne Kapteijn hebben de financiële jaarrekening 
2018-2019 goedgekeurd. De penningmeester wordt gedechargeerd voor het boekjaar 
2018-2019.

De aanwezige aspirant ouderraadleden worden kort geïntroduceerd en zonder verkiezing 
benoemd tot lid van de ouderraad. De voorzitter en penningmeester worden na de 
verkiezingen officieel benoemd tot dagelijks bestuur van de ouderraad. De post secretaris 
is officieel vacant. 
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Voor het schooljaar 2019-2020 is er een voorlopige planning:

⇨ ouderraad uitbreiden 
⇨ ALV en verkiezingen
⇨ thema-avond “hoe communiceer je met pubers” mmv theatergroep Playback 18-11-19.
⇨-chocoladeletter actie t.b.v. schoolmedewerkers
⇨ thema-avond ADHD februari 2020
⇨ schoolpleinavond /  thema-avond / specials (nog in te vullen)
⇨ website ouderraad updaten
⇨ ouder enquete

Gerard Parlevliet geeft aan dat de samenwerking tussen school en leden van de 
ouderraad positief is. De avonden die voor ouders worden georganiseerd ook door school 
als positief wordt ervaren.

Sluiting rond 22.30 uur.

Bijlage 1.


