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

Khatidja, Maaike G. (leerkracht), Fred, Lione, Sellam, Naomi  

Afwezig:    Artie, Anka,  

 

 

Opening 

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

 

Kennismaking 

Er zijn vandaag vier nieuwe ouders gekomen om deel te nemen aan de ouderraad. 

Iedereen stelt zich kort aan elkaar voor. 

 

Vaststellen Agenda 

De agenda wordt vastgesteld. 

 

Mededelingen 

Er zijn geen mededelingen. 

 

Binnengekomen stukken. 

Er zijn geen binnengekomen stukken. 

 

Goedkeuren Notulen  

De notulen van de ouderraad vergadering 16 november 2015 worden goedgekeurd. 

 

Financiën 

De eerste automatische incasso heeft plaatsgevonden op 24 november 2015. Het aantal storneringen was 

dit keer beperkt. De tweede incasso vindt plaats op 25 januari 2016. 

De definitieve begroting voor publicatie op de website wordt goedgekeurd. 

Door het verplaatsen van de zogenaamde After Party naar de Kick Off Party is de begroting aangepast naar 

€ 2000.  

De kascontrole voor schooljaar 2014/2015 heeft plaatsgevonden. Een opmerking was dat er voor een aantal 

bedragen geen bonnetje was ingeleverd bij de penningmeester. De commissies zullen dit voor dit 

schooljaar beter te gaan doen. Afgesproken wordt dat bonnetjes voor 1 augustus ingeleverd worden bij de 

penningmeester. 

 

MR 

De leden van de MR en OR stellen zich aan elkaar voor.  

Het continurooster wordt besproken. Ervaringen zijn van veel ouders positief. Er zal nog een nieuwe 

bredere enquête onder ouders worden gehouden. Door klachten is er extra aandacht voor het verbeteren van  

de lunchtijden voor de onderbouw. 

Het bezoek van het bestuur van Sirius heeft geresulteerd in een open gesprek met ouders en leerkrachten.  

Verder is het idee dat de klankbordgroep weer opgepakt wordt. De OR en klassenouders worden hierbij 

betrokken.  

 

Actiepunten 

De actiepunten worden besproken. 

 

Werkgroepen 

De werkgroepen worden besproken.  

 Sport (Gaby) 
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- Er zal worden geinventariseerd of de ouderraad kan bijdragen aan nieuwe sportattributen na de 

vernieling. 

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

- Dit schooljaar zal er weer een Afterparty worden gehouden, misschien op 24 juni 2016. 

 Sinterklaas (Khatidja, Artie) 

- Het klassencadeau is heel goed bevallen. Dit zal in volgende jaren worden voortgezet. 

- Pieten waren dit jaar moeilijk te vinden. 

- De bijdrage in de organisatie van leraren was minimaal. 

 Kerst (Ronnie, Anouk, Anka) 

- Het orkest zal worden bedankt voor hun inzet. 

- Voortaan letten op de lengte van de damast. 

 Afscheid groep 8 (Ronnie, Abdel) 

- . 

 Cultuur (Abdel) 

- . 

 Pasen(Anouk, Anka) 

- Het paasontbijt zal plaatsvinden op 23 maart 2016. 

- Lione en Naomi zullen meehelpen met het organiseren van het paasontbijt  

 Lief en Leed (Patricia, Abdel) 

- Er zijn verschillende leraren die een attentie verdienen.  

 PrOr (Gaby, Anouk) 

- . 

 Bibliotheek (Artie) 

- . 

 Luizencontrole (Anouk) 

- . 

 

Klassenouders 

Voor meer contact met ouders zijn de klassenouders in het leven geroepen. Het is echter niet duidelijk hoe 

de OR de klassenouders beter kunnen benaderen. Er zal een lijst opgesteld worden zodat contact mogelijk 

wordt via een gesprekje, mail of enquête. 

 

Rondvraag 

Wie komt de koffiekar duwen op de komende oudergesprekken op 8 en 9 maart? 

 

Volgende vergaderingen  
 

o Maandag 14 Maart 2016 

o Maandag 25 April 2016 

o Maandag 27 Juni 2016 (Samen met de MR) 

 

  


