
Notulen Vergadering Ouderraad, OBS Wereldwijs, maandag 5 oktober 2015 

  

 

Pagina 1 
 

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

Ilona, Anka, Khatidja, Maaike G. (leerkracht) 

Afwezig:     
 

 

Opening 

De voorzitter opent de vergadering om 20:15 op OBS Wereldwijs. 

 

Vaststellen Agenda 

De agenda wordt vastgesteld. Agendapunten Etentje en Bibliotheek worden toegevoegd. 

 

Mededelingen 

Voortaan zullen Rita en Helen van school uit zorgen voor de aansturing van de werkgroepen. Hierdoor 

wordt er meer verwacht van de klassenouders en ouders om via intekenlijsten zich meer in te zetten bij de 

organisatie van de evenementen. Hopelijk wordt dit niet een taakverzwaring voor de ouderraad. 

  

Binnengekomen stukken. 

Er zijn geen binnengekomen stukken. 

 

Goedkeuren Notulen  

Het bedrag wat extra te begroten is, is niet exact te noemen. De notulen van de ouderraad vergadering 24 

augustus 2015 worden aangepast en verder goedgekeurd.  

 

Financiën 

De eerste automatische incasso zal op 1 november plaatsvinden. Hopelijk zullen niet veel ouders dit keer 

storneren omdat elke stornering 1€ kost voor de ouderraad. 

Abdel zal vanaf nu alleen op donderdagochtend op school aanwezig kunnen zijn.  

De definitieve begroting zal na de herfstvakantie worden vastgelegd. 

 

Actiepunten 

De actiepunten worden besproken. 

 

Werkgroepen 

De werkgroepen worden besproken en de samenstelling voor het nieuwe schooljaar.vastgesteld 

 

 Sport (Gaby) 

- Van 30 mei tot en met 2 juni 2016 zal de avondvierdaagse plaatsvinden. 

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

- De Kick Off Party op 25 september 2015 was een succes. De registratie van bezoekers was niet 

optimaal. Het afwassen viel zwaar. 

- Dit schooljaar zal er weer een Afterparty worden gehouden, misschien op 24 juni 2016. 
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 Sinterklaas (Khatidja, Artie) 

- Wellicht gaan de leraren zelf zorgen voor de aanschaf van het sinterklaas cadeau voor de 

leerlingen. 

- Er vindt een overleg plaats op 7 oktober. 

 Kerst (Ronnie, Anouk, Anka) 

-  De hele ouderraad zal op 17 december als hulp bij het kerstdiner komen. 

 Afscheid groep 8 (Ronnie, Abdel) 

- Het cadeau voor de kinderen is voor komend schooljaar al binnen. 

 Cultuur (Abdel) 

- . 

 Pasen(Anouk, Anka) 

- Het paasontbijt zal plaatsvinden op 23 maart 2016.  

 Lief en Leed (Patricia, Abdel) 

- Er wordt uitgezocht wat de afgesproken bedragen per gebeurtenis zijn.  

 PrOr (Gaby, Anouk) 

- . 

 Bibliotheek (Artie) 

- De bibliotheek zou graag dit jaar extra kunnen besteden aan boeken. Iedereen stemt er mee in 

dit jaar € 1000 te begroten hiervoor. 

 Luizencontrole (Anouk) 

- De eerste nacontrole is geweest. 

 

Nieuwe OR leden  

Er heeft zich een nieuwe ouder aangemeld voor deelname aan de ouderraad. Deze zal worden uitgenodigd 

deel te nemen aan één van de werkgroepen. 

 

Etentje 

Er wordt afgesproken dat de ouderraad op 20 november met elkaar uit eten gaat. 

 

Rondvraag 

Zijn er geen vragen? 

 

Volgende vergaderingen  

De volgende vergaderingen zullen worden vastgelegd via de mail.  

 

o Maandag 16 November 2015 

o Maandag 25 Januari 2016 (Samen met de MR) 

o Maandag 14 Maart 2016 

o Maandag 25 April 2016 

o Maandag 27 Juni 2016 (Samen met de MR) 

 

  


