Concept Notulen zakelijke ouderavond 4 oktober 2016
Aanwezig: 21 personen inclusief ouderraad
Afwezig: Monique Hoogeveen (OR), Marjon Abbing (kascommissie)
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20:00 uur en heet alle aanwezigen namens de ouderraad
van harte welkom. De voorzitter benoemt de diverse partijen voor de verschillende agenda
punten.
2. Vaststelling agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. Albert Boers zal met Frank Klein de presentatie
houden.
3. Vaststelling notulen van de zakelijke ouderavond op 6 oktober 2015
Onder punt 4 moet “ligt” worden veranderd naar “licht”.
Verder worden er geen opmerkingen over de notulen gemaakt, waarna deze zijn vastgesteld.
4. Jaarverslagen over het schooljaar 2015-2016
Jaarverslag MR:
Er zijn geen verder opmerkingen of toelichtingen vanuit de MR.
Jaarverslag OR:
Er komt een vraag over het praktisch verkeersexamen. Deze is vanwege de kosten om het jaar.
Er zijn geen verdere opmerkingen.
Financieel jaarverslag:
De penningmeester licht het financieel verslag toe:
Het afgelopen schooljaar is in de plus geëindigd. De inkomsten zijn stabiel. Om het jaar is een
musical. De verloting levert altijd een mooi positief bedrag. Oud papier/ijzer is ook stabiel. Wel
meer volume, maar minder opbrengst door lagere kiloprijzen (m.n. ijzer). Schoolreis van 3 tm 6
viel dit jaar goedkoper uit. Groep 7 en 8 afgelopen jaar niet geweest. Dit schooljaar naar Texel.
De pannakooi is bij elkaar gespaard door de giften. De kosten worden gedekt door de post
“giften”, waarbij het eerste deel in 2014/2015 staat en het overige deel in 2015/2016. De kosten
van Lifestyle betreft de “extra” workshops die vanuit de school worden gedaan. Dit in overleg
met de OR. Het bedrag hiervoor wordt per jaar vastgesteld.
Giften en uitgaven van de pannakooi lopen gelijk. Een eventueel positief saldo hoeft dus niet aan
de giftgevers te worden terugbetaald.
TSO was eerst 1000 in de min en dit jaar 1600 in de min. De TSO is opgeheven, dus dit verdwijnt.
Lifestyle is aan groep 5/6 aangeboden. Wordt dit nu aan een andere groep aangeboden? Er
wordt getracht om alle groepen wat extra’s aan te bieden.
Er zijn geen verdere opmerking over het financieel verslag.
5. Kascommissie
De kascontrole is uitgevoerd door Marjon Abbing en Anja van Ruitenbeek.
De kascommissie deelt mee dat alles er netjes en verzorgd uitzag. Aan de penningmeester wordt
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decharge verleend. Marjon Abbing is aftredend. Voor haar zal Annet Bos het overnemen.
6. Mededelingen van de school
Tiny Veenbaas licht de mededelingen vanuit de school toe:
- Continue rooster. Tiny vraagt naar de ervaringen. Het bevalt de leerlingen goed. Ook
wordt het door de ouders positie ontvangen. Ook door de leerkrachten wordt het positief
ervaren. Er zijn voldoende ouders voor de middagen. Mochten er ouders zijn dan zijn die
pleinwacht willen lopen, dan zij die uiteraard altijd welkom.
- De IEP eindtoets was onder de norm. Hierdoor heeft de school nu een basisarrangement
met attendering. Komend schooljaar wordt alles op alles gezet om dit te verbeteren.
Hiervoor wordt extra formatie ingezet. Er wordt ingezet op extra begrijpend lezen. De
resultaten waren niet dramatisch (score 79 terwijl 80 de norm is).
- Het leerlingenaantal is nu 103. Er zijn nu 4 aanmeldingen. We groeien dus iets.
- De peuteropvang is gestart. Willy Boer is gestart met een oud medewerkster van Aska.
Eea is snel gestart, maar loopt nu wel.
- PBS. Er wordt geprobeerd op het bord mededelingen te plaatsen. Ook zal er in de
nieuwsbrief meldingen worden geplaatst zodat ouders meer op de hoogte zijn.
- Er wordt een opmerking geplaatst over het leerlingaantal van 107. Dit is na de peildatum
van 1 oktober en heeft geen invloed op de formatie. Mocht de school toch onverwacht
groeien, dan blijft het uiteraard mogelijk om extra formatie toegewezen te krijgen.

7. Verkiezing OR-leden
Aftredend en niet herkiesbaar zijn Edwin Beekelaar en Yvonne Kolk. Aftredend en herkiesbaar is
Oscar Rensing. Jeanine Meintjes heeft aangegeven zich verkiesbaar te stellen. Er hebben zich
geen andere kandidaten vooraf gemeld bij de OR, zodat bij deze Jeanine in de Ouderraad is
gekozen en Oscar herkozen.
Edwin en Yvonne worden bedankt voor alle ondersteuning die zij hebben geboden bij de
activiteiten van de OR op school. Edwin heeft 6 jaar (2 periodes) in de OR gezeten en Yvonne
ruim 4 jaar. De OR zal op een later tijdstip afscheid nemen van de vertrekkende leden.
Laura Verouden heeft de afgelopen 4 jaar de TSO geleid. Zij is niet aanwezig, maar zal een
presentje ontvangen namens de OR.
8. Mededelingen verkeersouders
Komend schooljaar zijn er wederom een aantal activiteiten gepland, mede om het certificaat DVL
te behouden:
- fietscontrole (reeds geweest)
- dode hoek project
- gordelcontrole
- Paolo voor groep 1/2
- Groep 5/6 theater.
9. Rondvraag
Geen van de aanwezigen maakt hiervan gebruik.
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10. Sluiting
De voorzitter sluit het officiele deel van de vergadering om 20.38 uur. Hierna zal de presentatie
over het programma Lifestyle van Albert Boers en Frank Klein plaatsvinden.
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