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

Sellam, Naomi, Alrik  

Afwezig:    Artie, Anka, Ilona, Khatidja, Fred, Maaike G. (leerkracht), Gaby 

 

 

Opening 

De voorzitter opent de vergadering om 20:10 op OBS Wereldwijs. 

 

Vaststellen Agenda 

De agenda wordt vastgesteld. 

 

Mededelingen 

Patricia deelt mee dat zij volgend schooljaar niet meer in de OR zal deelnemen. Voor de KvK zal in dat 

geval iemand anders als voorzitter moeten worden opgegeven.  

 

Binnengekomen stukken. 

Er zijn van de bank nieuwe betaalpassen ontvangen. 

  

Goedkeuren Notulen  

De notulen van de ouderraadsvergadering 14 maart 2016 worden goedgekeurd. Voortaan zal de naam bij 

de ontstane actiepunten worden gezet. 

 

Financiën 

In mei zullen herinneringen worden verstuurd voor het betalen van de schoolreisjes en ouderbijdrage. 

Helaas heeft 50 % nog steeds niet betaald. Het blijft een streven dat juist voor november alles al voldaan 

zou moeten zijn. Het blijkt dat de kosten voor het kamp van groep 8 niet dekkend meer zijn. Er is een 

verschil van € 600,-. Er zal door Abdel met Els van school worden overlegd hoe dit aan te pakken 

(actiepunt). Waarschijnlijk zal de huidige prijs voor de ouders verhoogd moeten worden. Dit jaar kan het 

verschil nog worden overbrugd door de vroegboek korting van de andere groepen.  

 

Actiepunten 

De actiepunten worden besproken. Abdel meldt dat er geen student meer beschikbaar is die een 

promotiefilm of fotoslide zou kunnen maken. Er zullen ook nieuwe fotocamera’s moeten worden 

aangeschaft.  

Lione zal contact opnemen met school over de inrichting van het onderbouw plein. 

Alrik heeft contact gehad met de wijkagent en zal worden uitgenodigd voor een schouw. 

 

 

 

Werkgroepen 

De werkgroepen worden besproken.  

 Sport (Gaby) 

- De vierdaagse werd altijd georganiseerd door school. Omdat de taken van de leerkrachten zijn 

verminderd is de school ervanuit gegaan dat de OR deze taak op zich gaat nemen. De OR is 

van mening dat de verantwoordelijkheid bij de school moet blijven. Anouk en Patricia nemen 

hierover contact op met Paula (actiepunt). 

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

- Sellam en Alrik zullen in de werkgroep worden bijgevoegd. 

- Wegens ramadan zal er gekeken worden of de Afterparty  kan worden verplaatst naar 8 juli 

2016. 

- Het onderwerp voor het Zomerfeest is duurzaamheid. 
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 Sinterklaas (Khatidja, Artie) 

- . 

 Kerst (Ronnie, Anouk, Anka) 

- . 

 Afscheid groep 8 (Ronnie, Abdel) 

- Er zal contact opgenomen worden met groep 8 wanneer dit plaats zal vinden. 

 Cultuur (Abdel) 

- . 

 Pasen(Anouk, Anka, Lione, Naomi) 

- Het paasontbijt was weer een succes. De AH wordt bedankt voor een schenking. 

 Lief en Leed (Patricia, Abdel) 

- Er moet contact worden opgenomen met Maaike over wie er nog in aanmerking komen.  

 PrOr (Gaby, Anouk) 

- . 

 Bibliotheek (Artie) 

- . 

 Luizencontrole (Anouk) 

- . 

 

Klassenouders 

De mailadressen van de klassenouders moeten worden verzameld om beter te kunnen communiceren. 

 

Rondvraag 

Zal het ‘Topuur’ nog langer worden gegeven? 

Kan de OR voortaan zelf een rooster maken wanneer wie zal trakteren op de ouderraad vergaderingen? 

(actiepunt) 

 

Volgende vergaderingen  
 

o Maandag 27 Juni 2016 (Samen met de MR) 

 

  


