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 Aanwezig: Anouk (voorzitter), Abdel (penningmeester), Ronnie (secretaris), Khatidja, Gaby, 

Alrik, Anka, Querida, Diana  

Afwezig:    Fred, Lione, Sellam, Naomi, Artie 

 

 

Opening 

De voorzitter opent de vergadering om 20:00 op OBS Wereldwijs. 

 

Voorstelronde 

Als belangstellenden voor deelname aan de OR stellen Diana en Querida zich voor. 

 

Vaststellen Agenda 

De agenda wordt vastgesteld. 

 

Mededelingen 

Maaike G. (leerkracht) zal niet meer aanwezig zijn bij de OR vergaderingen. Zij neemt nu plaats in de MR.  

Door bezuiniging op de brede school hebben alle leerlingen zonder toestemming van de ouders een 

handtekening geplaatst tegen deze bezuiniging. Er zal richting Sirius gereageerd worden dat deze 

werkwijze niet toelaatbaar is zonder de ouders er over in te lichten. 

Er zijn nieuwe opbergkratten gekocht voor de opslag van de spullen van de ouderraad. 

 

Binnengekomen stukken. 

Er zijn al facturen een schoolreisje binnengekomen met vroegboekkorting. 

  

Goedkeuren Notulen  

De notulen van de ouderraadsvergadering  27 juni 2016 worden goedgekeurd.  

 

Financiën 

Er wordt opgemerkt dat het soms voorkomt dat ouders een verkeerde machtiging geven.  

Van circa 75% van de ouders is een ouderbijdrage ontvangen. 

Er is nu een saldo van 9000€ op de spaarrekening, 1400€ op de lopende rekening en 207€ in de kas. Dat 

betekent een goede start van het nieuwe schooljaar. Er kan worden nagedacht hoe het te besteden. 

De eerste incasso voor het nieuwe schooljaar zal plaatsvinden in november. 

 

Actiepunten 

De actiepunten worden besproken.  

 

Werkgroepen 

De werkgroepen worden besproken.  

 Sport (Gaby) 

- . 

 Kick Off/Zomerfeest (Artie, Gaby, Anouk, Sellam, Alrik, Fred) 

- Het was geslaagd. Er was wel iets aan te merken op de verdeling van het eten. De kleinsten 

werden niet op tijd gezien 

- De jaarcijfers 2015/2016 van de OR zijn niet gepresenteerd. Zij worden op de Eerste Algemene 

Ouderraad Vergadering op 14 november 2016 20:00 uur op Wereldwijs gepresenteerd. 

 Sinterklaas (Khatidja, Artie) 

- Er komt weer een gezamenlijk klassen cadeau voor de bovenbouw. 

- Op 17 november is de inpak en versieravond. 

- Op 2 december is wordt er Sinterklaas gevierd. De school zal daarna voor de kerst versierd 

moeten worden. 
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 Kerst (Ronnie, Anouk, Anka) 

- . 

 Afscheid groep 8 (Ronnie, Abdel) 

- . 

 Cultuur (Abdel) 

- . 

 Pasen(Anouk, Anka, Lione, Naomi) 

- . 

 Lief en Leed (Patricia, Abdel) 

- .  

 PrOr (Gaby, Anouk) 

- . 

 Bibliotheek (Artie) 

- . 

 Luizencontrole (Anouk) 

- . 

 

 

De MR en Paula zullen worden uitgenodigd voor de eerst volgende OR vergadering 

. 

Rondvraag 

Waar is de reservesleutel van de koelkast? 

 

Volgende vergaderingen  

Maandag 14 november 2016 20:00 uur op Wereldwijs  
(Dit is tevens de Eerste Algemene Ouderraad Vergadering) 
 
Maandag 12 december 2016 

Maandag 23 januari 2017 

Maandag 3 april 2017 

Maandag 15 mei 2017  
Maandag 19 juni 2017 

 


