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Beste ouders, 
  
De MR is dit jaar in de nieuwe samenstelling met een open vizier van start gegaan. Belangrijk 
was het gesprek wat gevoerd is met Mevr. Bus van stichting Salto inzake de reactie op de 
brief van de vorige MR met vragen aangaande het verloop van leerkrachten. In de Hassel 
App vind je het verslag hiervan alsmede de door de vorige MR verzonden brief. Tevens tref 
je daar de notulen van de vergaderingen. Veel leesplezier en als er vragen zijn horen wij dat 
graag. 
  
Met een groet van de MR! 
  
Vrijwillige ouderbijdrage  
In de MR vergadering van 1 oktober heeft de oudergeleding ingestemd met de verantwoording van 
de besteding van de ouderbijdrage schooljaar 2017-2018 en de begroting 2018-2019.  
Niet alle ouders hebben vorig schooljaar de vrijwillige bijdrage overgemaakt en daarmee is er een 
tekort ontstaan van € 525,- euro, dit is éénmalig door school bijgelegd.  
 
We hebben dit éénmalig gedaan omdat we geen van de activiteiten over wilden slaan.  
Dit kunnen we niet blijven doen. Er wordt nl jaarlijks vanuit het schoolbudget, dus zonder de 
vrijwillige ouderbijdrage, al ongeveer € 5.000,- uitgegeven aan extra activiteiten voor alle kinderen, je 
moet dan denken aan lessen vanuit het cultuurstation (architectuur, handvaardigheid, film/foto), 
huur parktheater na aftrek verkoop kaartjes, danslessen voor de kleuters, kosten projectweek en 
dergelijke. 
 
De begroting voor 2018-2019 is opgesteld aan de hand van de daadwerkelijke cijfers vanuit school uit 
het schooljaar 2017-2018. 
De oudergeleding van de MR heeft ermee ingestemd om het bedrag van de ouderbijdrage gelijk te 
laten blijven, nl. € 23,00. Deze wordt als volgt verdeeld over de verschillende activiteiten per leerling: 
 
Sint             €    5,74 
Kerst             €    1,82 
Carnaval          €    1,36 
Sportdag          €   2,73 
Cultuur             €  11,37 
                           --------- 
Totaal             € 23,00 
 
Jullie kunnen de ouderbijdrage à € 23,00 per leerling overmaken op  
bankrekeningnr NL35INGB0000883254 ovv brinnummer 23RA SALTO-school de Hasselbraam, 
bijdrage ouderbijdrage, naam leerling en groep leerling. 
 



Sommige ouders/verzorgers geven geen toestemming voor het maken of verspreiden van 
foto’s of video’s waarop hun kind te zien is. Daarom vragen we u geen foto’s of filmpjes te 
maken van schoolse activiteiten van andere kinderen. De school maakt foto’s en zorgt voor verspreiding via de 

schoolapp 

 

Wellicht overbodig maar misschien toch goed om te vermelden dat de school geen beschikking 
heeft/of heeft gehad over de OR-reserves. Hopelijk wordt het voor december 2018 duidelijk hoe die 
besteed gaan worden. Dit staat los van de ouderbijdrage die jullie aan de school betalen en het staat 
los van het geld dat de school voor de extra activiteiten voor de kinderen betaalt. 
 
Schoolapp 
Alle groepsinformatie en foto’s staan in de afgeschermde omgeving van de schoolapp. 
 
Personeel 
Dorine van der Heiden, HVO-docente is op dit moment herstellende van een acute 
blindedarmontsteking. Zij hoopt na de herfstvakantie weer te starten. 
 
Het is nog vroeg maar we willen jullie alvast inlichten dat Wim Huijbregts, één van onze conciërges, 
met ingang van 1 februari met vervroegd deelpensioen gaat. Hij zal nog tot juli werkzaam blijven op 
de Hobbitstee en daarna gaat zijn volledige pensioen in. 
 
Studiedag 
Vrijdag 12 oktober zijn alle kinderen vrij in verband met een studiedag. 
 
Fijne herfstvakantie 
Tot slot wensen we iedereen alvast een fijne herfstvakantie 


