Notulen Informatie- en Algemene Ouderavond (maandag 7 september 2015):
1. Opening:
Jaqueline de Waard opent de vergadering om 19.45 uur en heet iedereen een hartelijk welkom. De
OR leden worden voorgesteld.
2. Mevr. I. Monnee:
Ingrid Monnee bedankt de ouders die er zijn en is blij te zien dat er veel ouders aanwezig zijn. Alle
juffen worden voorgesteld. De nieuwe juf Nicole wordt voorgesteld en Ingrid legt uit dat we helaas
afscheid hebben moeten nemen van Violet. Doordat Chantal pas na ontslag Violet zelf haar ontslag
heeft genomen, kon het helaas niet meer terug gedraaid worden.
Ingrid Monnee vertelt dat er dit jaar sneller 10 minuten gesprekken zullen plaatsvinden, in de
komende periode zullen we hier een briefje voor meekrijgen.
Binnenkort zal er een aparte avond georganiseerd worden op school over het gebruik van Social
Media, dit zal opgezet worden door Jettie Bourquin.
André Oorbeek zal zich bezig gaan houden met de veranderingen op het schoolplein. Hij zal
binnenkort met de kinderen een schets gaan maken, om te kijken of de wensen van de kinderen
vervuld kunnen worden.
3. Notulen Algemene Ouderavond 2014
Deze notulen ontbreken helaas
4. Behandeling van:
a) Kascommissie
De kascommissie is akkoord gegaan
b) Financieel jaaroverzicht 2014-2015 en begroting 2015-2016
Het financieel jaaroverzicht is in PDF rond gemaild, waardoor hij niet helemaal goed
leesbaar overkomt. Wendie heeft een aantal exemplaren in excell bij zich, voor wie het
interessant vindt om alles te bekijken.
Wendie bespreekt dat er dit jaar een verandering zal zijn in de het kamp. De reden
hiervan is dat groep 8 klein is, waardoor ervoor gekozen is om het kamp met groep 7 en
8 te doen. Het kamp zal dit jaar voor beide klassen 3 dagen duren. De kosten voor groep
7 zullen daardoor hoger zijn, dan normaal. Wendie belooft dat hier volgend jaar rekening
mee gehouden zal worden en er dan geen volledig bedrag berekend zal worden als groep
7 van nu straks groep 8 is.
Marjo de Korver reageert hierop dat het wat haar betreft niet uitmaakt als het niet kan
met de lagere kosten.
5. Jaarverslag Ouderraad
Geen vragen c.q. opmerkingen over het jaarverslag

6. Jaarverslag Medezeggenschapsraad

Michel v/d Schans zit namens de medezeggenschapsraad aan tafel en stelt de MR voor. Ook
hier zijn geen vragen c.q. opmerkingen over het jaarverslag.
7. Verkiezing
a) Medezeggenschapsraad
Louise Bouman treedt tussentijds af en Michel v/d Schans is aftredend, maar
herkiesbaar. Er is één aanmelding voor de MR, Ilse v/d Berg. Zij treedt toe. Michel v/d
Schans wordt automatisch “herkozen” en blijft ook in de MR.
Louise wordt met een bloemetje bedankt voor haar inzet.
b) Ouderraad
Er zijn 4 aftredende ouders, Brenda Veldhoen, Marjolijn Heezen, Marloes v/d Berg en
Rianne Frisart. Wendie Oorbeek is aftredend, maar herkiesbaar. Er zijn vooraf twee
nieuwe aanmeldingen binnen gekomen, Mijke Spruit en Sascha Koudijzer. Tijdens de
avond meldt Jettie Bourquin zich nog aan. Deze treden direct toe en Wendie Oorbeek
wordt automatisch “herkozen” en blijft ook in de OR. Officieel is er nog een vacature vrij.
Dus mochten er nog mensen het leuk vinden om betrokken te zijn bij de activiteiten op
de school van hun kind, vernemen wij dat graag. De aftredende ouders worden bedankt
met een kleinigheidje.
c) Kascommissie
Anita Vente blijft nog een jaar in de kascommissie en zal versterkt worden door Christa
Donsen.
8. Rondvraag
• Michel v/d Schans: De kascontrole van de overblijf heeft nog niet plaatsgevonden. Die
vindt zsm plaats, hierover is al een afspraak gemaakt.
• Jettie Bourquin: Zijn er nog kinderen met allergieën op de overblijf, of mag weer alles
meegenomen worden? Antwoord is dat alles weer op brood gesmeerd mag worden. Er
zijn op dit moment geen kinderen met notenallergie oid.
• Wendie Oorbeek: Vorig jaar hebben we het geld van Bag2School uitgegeven aan extra
cadeaus in de klassen, gegeven door Sinterklaas. Dit ging om een bedrag van € 100,- per
klas. Ook is hier een nieuwe tafeltennistafel van aangeschaft.
• Sascha Koudijzer: Komt er dit jaar weer schoolfruit? Antwoord van Ingrid Monnee is dat
het wel is aangevraagd en hier ongeveer 18 september uitspraak over wordt gedaan.
• Kelly de Vos: Op Facebook en Social Media komen er wel eens negatieve geluiden over
school langs. Dit is jammer, want we hebben een hele toegankelijke school, waarbij je
altijd bij de juffen of Ingrid Monnee terecht kan. Bij Social Media krijg je snel een negatief
imago en gaan een heleboel mensen zich ermee bemoeien dat er niks mee te maken
hebben. Niet nodig, want even naar binnen en je probleem is vaak zo opgelost. Dus
oproep aan de ouders om bij onvrede gewoon even binnen te lopen en niks te posten op
Social Media.
9. Sluiting
De vergadering wordt rond 20.20 uur afgesloten.

