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

Afwezig:    Patricia, Saskia (leerkracht), Anka, Khatidja, Maaike G. (leerkracht) 

 

 

Opening 

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

 

Vaststellen Agenda 

De agenda wordt vastgesteld. Het punt nieuwe OR leden wordt toegevoegd. 

 

Mededelingen 

Saskia heeft te kennen gegeven dat zij niet meer deel zal nemen aan de vergaderingen van de OR. Of er een 

vervangende leerkracht komt is nog niet zeker. 

  

Binnengekomen stukken. 

Er is een rekening voor het abonnement voor Artis binnengekomen. Normaal betaald de school deze 

rekening en zal hierover geïnformeerd worden .  

Er zijn een aantal machtigingen binnengekomen. 

Er is een brief van de Kamer van Koophandel over een onjuist adres binnengekomen. Hierover zal contact 

met de Kamer van Koophandel worden gelegd. 

 

Goedkeuren Notulen  

De notulen van de ouderraad vergadering 1 juni 2015 worden goedgekeurd.  

 

Financiën 

Het gaat erg goed met de financiën. Er kan dit jaar extra worden begroot. Waaraan dit bedrag uit kan 

worden gegeven is nog niet duidelijk. Enkele ideeën zijn laptops voor school, speeltoestel voor op het 

schoolplein. 

Op woensdagochtend zal Artie, Abdel waarnemen als financieel contact op school voor de ouders.   

Er blijkt vorig schooljaar veel contant door ouders te zijn betaald. Voor veiligheid en gemak zouden de 

schoolreisjes en ouderbijdrage elektronisch betaald moeten worden. Misschien kan het verplicht worden? 

 

Actiepunten 

De actiepunten worden besproken. 

 

Werkgroepen 

De werkgroepen worden besproken. 

 

 Sport (Gaby) 

- . 

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

- Kick Off Party op 25 september 2015 17:00-20:00. 

- Een korte Eerste Algemene Ouderraadsvergadering om ouders te informeren. 

- Het eten wordt uitbesteed. Kinderen kunnen zelf pannenkoeken bakken. 

- Leraren worden in het zonnetje gezet. 
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 Sinterklaas (Khatidja, Artie) 

- . 

 Kerst (Ronnie, Anouk, Anka) 

-   

 Afscheid groep 8 (Ronnie, Artie) 

- Het was geslaagd en iedereen was blij met de bloemen. Er was extra drank gehaald wegens de 

warmte. 

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

 Cultuur (Abdel) 

- . 

 Pasen(Anouk, Anka) 

- .  

 Lief en Leed (Patricia, Abdel) 

- Er is aandacht voor een vertrek, een geboorte en een zieke .  

 PrOr (Gaby, Anouk) 

- Op 26 augustus en 1 september zullen er introductiegesprekken zijn. Hierbij zal de OR weer 

koffie schenken. Er worden afspraken gemaakt wie op welke avond aanwezig zal zijn. 

 Bibliotheek (Artie) 

- . 

 Luizencontrole (Anouk) 

- De eerste controle is geweest. 

 

Nieuwe OR leden  

Het aantal leden in de ouderraad is aan het dalen. De meerderheid van de huidige leden zit langer dan 5 jaar 

in de ouderraad. Het is hoog tijd dat ouders van jongere kinderen de ouderraad gaan overnemen. 

Dit is van belang voor een goede overdracht. Volgende vergadering wordt dit weer besproken. 

 

Rondvraag 

Zijn er geen vragen? 

 

Volgende vergaderingen  

De volgende vergaderingen zullen worden vastgelegd via de mail.  
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