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

Anka, Maaike G. (leerkracht) 

Afwezig:    Khatidja, Anouk 

 

 

Opening 

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

 

Vaststellen Agenda 

De agenda wordt vastgesteld. Agendapunt Ervaring continurooster word toegevoegd. 

 

Mededelingen 

Enkele leden van de ouderraad voelen steeds minder betrokkenheid door hun oudere kinderen en zijn 

hierdoor minder vaak op school aanwezig. Er wordt bevestigd dat meer ouders met jongere kinderen 

moeten deelnemen aan de ouderraad.  

  

Binnengekomen stukken. 

Er is een brief ontvangen van een ouder met ideeën voor een extra besteding van de ouderraad. Enkele 

ideeën zijn, nieuwe speeltoestellen, handwerklessen, bloemen bij de ramen, of luizenzakken. 

 

Goedkeuren Notulen  

De data van de avondvierdaagse en de vergadering in maart worden aangepast. De notulen van de 

ouderraad vergadering 5 oktober 2015 worden aangepast en verder goedgekeurd.  

 

Financiën 

De eerste automatische incasso zal door omstandigheden op 24 november plaatsvinden. De definitieve 

begroting wordt gepresenteerd. Voor de bibliotheek wordt dit schooljaar 2015/2016 € 1000 begroot. 

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

€ 1800.  

Er is gebleken dat de kosten voor het schoolreisje onvoldoende worden gedekt. Er wordt besloten dit 

jaarlijkse bedrag via de ouderraad te verhogen naar € 35.  

Het aantal ouders welke via de automatische incasso betalen is gegroeid naar 100.  

Voor de ondersteuning van de financiën is er een boekhoudprogramma aangeschaft met ondersteuning. 

De kascontrole voor schooljaar 2014/2015 zal binnenkort plaatsvinden. 

 

Actiepunten 

De actiepunten worden besproken. 

 

Werkgroepen 

De werkgroepen worden besproken.  

 Sport (Gaby) 

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

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

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

- Er wordt nog één piet gezocht 

- Aankomende donderdag zal er versierd worden. 

 Kerst (Ronnie, Anouk, Anka) 

- Voor de kerst zal er binnenkort overleg plaatsvinden.  

- Er zal hulp gezocht moeten worden voor het kerststukjes maken. 

- Het leerorkest van vorig jaar zal weer worden gevraagd. 

 Afscheid groep 8 (Ronnie, Abdel) 

- . 

 Cultuur (Abdel) 

- . 

 Pasen(Anouk, Anka) 

- Het paasontbijt zal plaatsvinden op 23 maart 2016.  

 Lief en Leed (Patricia, Abdel) 

- .  

 PrOr (Gaby, Anouk) 

- . 

 Bibliotheek (Artie) 

- . 

 Luizencontrole (Anouk) 

- . 

 

Ervaring Continurooster 

Er wordt gevraagd aan de leden van de ouderraad wat de ervaringen zijn van het nieuwe continurooster. 

Velen lijken het als prettig te ervaren. Sommigen moeten er nog steeds aan wennen en wat harder fietsen. 

Er kan zich wel worden voorgesteld dat het zwaarder is voor leraren. 

 

Rondvraag 

Wie komt er van de leden naar het etentje? 

 

Volgende vergaderingen  

 

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) 

 

  


