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 Aanwezig: Patricia(voorzitter), Abdel (penningmeester), Ronnie (secretaris), Artie, Maaike G. 

(leerkracht), Saskia (leerkracht), Ria (MR), Kavita (MR) 

Afwezig:    Anouk (voorzitter), Ilona, Annisa, Khatidja, Anka, Gaby 

 

 

Opening 

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

 

Vaststellen Agenda 

Vervanging Abdel als penningmeester zal bij financiën worden besproken. 

 

Mededelingen 

Er zijn geen mededelingen. 

  

Binnengekomen stukken. 

Er zijn geen binnengekomen stukken. 

 

Goedkeuren Notulen  

De notulen van de eerste algemene ouderraad vergadering 05 januari 2015 worden goedgekeurd.  

 

Financiën 

Annisa heeft een aantal keer de financiën samen met Abdel gedaan. Het ziet er naar uit dat zij het 

penningmeesterschap over zou willen nemen. 

De incasso’s zijn dit  keer goed gegaan en er zijn slechts 4 storneringen.  

Er wordt gebruik gemaakt van een digitaal financieel programma welke op één digitale werkplek 

benaderbaar is.  

 

Actiepunten 

De voortgang van een actiepunt moet voortaan genoemd worden bij de melding van afwezigheid. 

 

MR 

De MR informeert bij de OR over het instemmingsrecht op de uitgaven van de OR. Het zou benadrukt 

kunnen worden dat alle ouders instemmingsrecht hebben op de uitgaven van de OR. Er zal op de website 

meer informatie hierover komen te staan.  

Ondanks aankondiging in de nieuwsbrief over de Algemene Eerste Ouderraadvergadering werd deze door 

niemand bezocht. 

Er is momenteel een plaats vrij in de MR van OBS Wereldwijs. 

De MR kan van dienst zijn bij het verwezenlijken van nieuwe speeltoestellen bij Wereldwijs.  

 

Werkgroepen 

De werkgroepen worden beproken. 

 

 Sport (Gaby) 

- . 

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

- Zomerfeest 5 juni 2015. After Party 12 juni 2015 

- Het draaiboek is in maart klaar. 
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 Sinterklaas (Khatidja, Artie) 

- . 

 Kerst (Ronnie, Anouk, Anka) 

-   

 Afscheid groep 8 (Ronnie, Artie) 

- Er zal een afscheidscadeau voor de leerlingen worden aangeschaft. 

 Cultuur (Abdel) 

- . 

 Pasen(Anouk, Anka) 

- Het paasontbijt zal op 1 april plaatsvinden. 

 Lief en Leed (Patricia, Abdel) 

- Ziekte en een overlijden.  

 PrOr (Gaby, Anouk) 

- Tijdens de oudergesprekken is er alleen iemand op dinsdag in staat gebleken koffie te schenken 

namens de OR. 

 Bibliotheek (Artie) 

- . 

 Luizencontrole (Anouk) 

- De brief die naar ouders gaat bij constatering luizen is aangepast. 

 

 

Rondvraag 

Mogen kinderen uit groep 1 en 2 weten dat het schoolreisje geld kost? 

 

Volgende vergaderingen  

De volgende vergaderingen worden vastgelegd.  

 

o Maandag 30 maart 2015 

o Maandag 11 mei 2015 

o Maandag 1 juni 2015 

  


