Notulen ouderraadvergadering
Locatie
Datum
Aanvang

: School
: Dinsdag 12 oktober 2022
: 19.30

1.

Opening en welkom
agendapunt 8 Financieel wordt naar voren geschoven.

8.

Financieel
Het financiële jaarverslag is doorgezonden aan de MR. Het financieel resultaat van afgelopen schooljaar is
t.o.v. het gedeelde concept gewijzigd door een wijziging van het leerlingenaantal, een bijdrage van Pro8 in
de kosten van het opknappen van het schoolplein en door de ontvangen bijdrage van de schoolfotograaf.
De kosten voor activiteiten per kind zijn voor dit schooljaar begroot op €51,23. Vanwege en positief
banksaldo en het voornemen om in te teren is een vrijwillige ouderbijdrage van €40,- door de ouderraad
voorgesteld. Het voorstel voor verhoging van de ouderbijdrage is ter goedkeuring voorgelegd aan de MR en
zal in de MR-vergadering worden besproken.
Het financiële jaarverslag zal in het jaarverslag van de OR worden gepubliceerd. penningmeester zal de door
de kascommissie geaccordeerde begroting naar secretaris sturen. (actie penningmeester)
Het idee om een QR code te gebruiken, om het betaalgemak te verhogen van de vrijwillige ouderbijdrage, is
door Carmen voorgelegd aan de Rabobank; aangegeven werd dat dit niet mogelijk was. Omdat hierover
twijfel bestaat zal nogmaals worden gekeken naar mogelijkheden. (actie penningmeester).
In de nieuwsbrief die voor de herfstvakantie wordt gedeeld zal het verzoek tot betalen van de vrijwillige
ouderbijdrage worden geplaatst. In de week na de herfstvakantie zal een herinnering op papier aan de
leerlingen worden verstrekt.

2.

Notulen vorige vergadering 15-06-2022.
Er zijn geen opmerkingen of wijzigingen op de notulen. Afgesproken wordt dat de notulen ook op de website
van school worden geplaatst. (actie directeur)

•

Bag2school actie
Voorgesteld wordt om het moment van de Bag2school actie in het vervolg te laten plaatsvinden ná een
vakantie. Enkele ouders hebben aangegeven dat een vakantieperiode de gelegenheid geeft om tijd vrij te
maken voor het opruimen van kledingkasten en hierdoor een hogere opbrengst verwacht wordt.
De OR adviseert ook meer bekendheid te geven aan deze actie. Voor aankomende actie zal nog een
bericht op de Facebook-pagina van school worden geplaatst (actie leerkracht L).
Directeur geeft aan dat het haar bedoeling is om de inkomsten van de Bags2school actie te gebruiken
voor specifieke schooluitgaven. Om er zo voor te zorgen dat opbrengsten weer ten goede komen aan de
kinderen. Zo is de volledige opbrengst van afgelopen schooljaar bijgedragen aan het opknappen van het
schoolplein.

3.

Update directrice
(Groot) groenonderhoud schoolplein
Directeur geeft aan dat is aangevangen met de werkzaamheden.

4.

Uitgaande post
n.v.t.

5.

Ingekomen stukken
• Contractvoorstel foto Koch (te bespreken onder agendapunt 6. Activiteiten)
• Gelderse Sport Federatie: m.b.t. plein support.
Het bericht wordt kort doorgenomen. Van deze (betaalde) dienst zal geen gebruik worden gemaakt.

6.

Activiteiten 2022-2023
Schoolfoto
Van Foto Koch is een contractvoorstel ontvangen. Besloten wordt om bij verschillende partijen een voorstel
op te vragen om een goede vergelijking te kunnen maken. Partijen die worden genoemd zijn o.a.
nieuweschoolfotograaf.nl en fotoverreijt.nl. Namen van andere partijen kunnen aan organisatie activiteit
schoolfoto worden doorgegeven.
Naast prijs en kwaliteit is ‘ontzorgen’ voor de OR ook een belangrijk punt. De organisatie zal opties
uiteenzetten en gedacht wordt dat in de volgende vergadering hierover een beslissing kan worden genomen.
Directeur geeft verder aan de OR vrij te laten in het plannen van de activiteit.
Sinterklaas
De organisatie van de sinterklaasactiviteit is opgestart. De belangrijkste zaken zijn inmiddels geregeld.
(Cadeaus, pieten, sinterklaas) Komende vrijdag staat het overleg van de organisatie gepland.
Activiteitenagenda
Leerkracht M vraagt of de ouderraad eventueel een helpende hand kan bieden bij de activiteiten carnaval,
Koningsdag en de juffen- en meesterdag. Deze activiteiten worden voor het overzicht aan de
activiteitenagenda toegevoegd. Indien een helpende hand nodig mocht zijn zal zij dit t.z.t. aankaarten.
Activiteit
Schoolfotograaf
Sinterklaas
Kerstmis
Carnaval

9.

12.

Datum/periode
n.n.b
5-12-2022
21-12-2022
n.n.b
17 feb?
05-04-2023
n.n.b
17-05-2023
n.n.b

Pasen
Koningsdag
Schoolreisje
Juffen- en
meesterdag
Mededelingen en rondvraag
Er zijn geen vragen of mededelingen.

Leraren
1 lkr, event manager
1 lkr, event manager
1 lkr, event manager
1 lkr, event manager

OR
2 ouders
2 ouders
2 ouders
n.n.b

1 lkr, event manager
1 lkr, event manager
2 lkr, 1 OB/ 1 MB
1 lkr, event manager

2 ouders
n.n.b
2 ouders
n.n.b

Sluiting

De volgende ouderraad vergadering staat gepland op
woensdag 30 november om 19.30 uur op school.

