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

Khatidja, Artie, Annisa, Maaike G. (leerkracht), Saskia (leerkracht). 

Afwezig:    Ilona 

 

 

Opening 

De voorzitter opent de vergadering om 20:00 en vind plaats bij Anouk thuis. 

 

Vaststellen Agenda 

Vervanging Abdel als penningmeester zal bij financiën worden besproken. 

Bij de werkgroepen worden de koningspelen besproken. 

 

Mededelingen 

Annisa is vanavond aanwezig als verkennend nieuw ouderraadslid. 

Er is 14 januari 2015 een ouderavond met workshops over het onderwijs. 

  

Binnengekomen stukken. 

Er zijn geen binnengekomen stukken. 

 

Goedkeuren Notulen  

De notulen van de eerste algemene ouderraad vergadering 24 november 2014 worden goedgekeurd.  

 

Financiën 

Tijdens de kerstborrel hebben 20 ouders de ouderbijdrage en schoolreisje betaald. 

Ouders zijn op de hoogte gebracht over de mislukte incasso.  

Er zal worden gekeken of er een digitaal financieel programma op school kan worden geïnstalleerd. 

Hierdoor kunnen gegevens centraal worden veiliggesteld om problemen te voorkomen. Kosten hiervoor 

zijn ongeveer € 100,- per jaar.  

Annisa toont interesse om een keer samen met Abdel de financiën te doen. 

De kascontrole is goed verlopen. 

 

 

Actiepunten 

De MR reageert niet op de uitnodiging van de de OR en zal nogmaals worden uitgenodigd. 

Er is een mooie samenvatting van de begroting 2014-2015 en uitgaven 2013-2014 gemaakt voor publicatie. 

Groep 1 en 2 zullen dit jaar naar het theater gaan in plaats van Artis. De OR zal € 5,- per kind bijdragen 

hiervoor. De OR stelt voor voortaan groep 3 naar Artis te laten gaan op kosten van de OR. 

 

Werkgroepen 

De werkgroepen worden opnieuw vastgesteld. 

 

 Sport (Gaby) 

- Er zal verduidelijking moeten komen over de coördinatie van de avondvierdaagse. 

- De Koningsspelen zullen plaatsvinden op 24 april 2015. Er zal worden overlegd met de school 

wie daar actie in onderneemt. 

 Afterparty/Zomerfeest (Patricia, Artie, Angela, Anouk) 

- Zomerfeest 5 juni 2015. After Party 12 juni 2015 

- Het draaiboek is inmiddels samengesteld met als thema Wereldreis. Elke klas zal een land 

vertegenwoordigen. 
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 Sinterklaas (Khatidja, Artie) 

- Sinterklaas heeft weer mooie cadeaus en lekkere pepernoten gegeten. 

- De afschriften moeten nog worden ingeleverd voor de financiën. 

 Kerst (Ronnie, Anouk, Anka) 

- Ondanks het slechte weer toch een geslaagd kerstdiner. Het kerstorkest was fantastisch. De 

overblijvende ouders hadden een gezellige borrel. 

 Afscheid groep 8 (Ronnie, Artie) 

- Er zal een afscheidscadeau voor de leerlingen worden aangeschaft. 

 Cultuur (Abdel) 

- . 

 Pasen(Anouk, Anka) 

- . 

 Lief en Leed (Patricia, Abdel) 

- .  

 PrOr (Gaby, Anouk) 

- . 

 Bibliotheek (Artie) 

- . 

 Luizencontrole (Anouk) 

- De brief die naar ouders gaat bij constatering luizen, moet nog worden aangepast. 

 

 

Rondvraag 

Kunnen er via de gemeente nieuwe speeltoestellen worden geplaatst op kosten van de OR? 

Zal het voortaan duidelijker zijn altijd de OR te vermelden wanneer deze heeft bijgedragen aan een 

activiteit? 

 

Volgende vergaderingen  

De volgende vergaderingen worden vastgelegd. 

 

o Maandag 16 februari 2015 

o Maandag 30 maart 2015 

o Maandag 11 mei 2015 

o Maandag 1 juni 2015 

  


