Algemene leden Vergadering Ouderraad 23-10-2017
Aanwezig: Hilde (voorzitter), Tamara (secretartis), Ratna (penningmeester), Marleen (algemeen lid),
Mieke (kascommissie) en op uitnodiging van het bestuur Rien Gebraad (directeur)
Er zijn vanavond tien geïnteresseerde ouders aanwezig.

De agenda:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Welkom
Verslag ALV 2016 -2017
Mededelingen
Jaarverslag 2016 -2017
Financieel verslag 2016 - 2017
Kascommissie verslag 2016- 2017
Begroting 2017 – 2018
Vaststellen ouderbijdrage
Rondvraag

Ad 2:
Deze is akkoord geen op- of aanmerkingen
Ad 3 :
Het afgelopen jaar is de OR bezig geweest met de vraag wat hun rol was t.o.v. de verschillende
commissies. Om de lijnen wat korter te maken tussen de OR en de commissies, is Wanda van
Hooijdonk van de feestcommissie in de ouderraad gekomen. Wanda was de penningmeester voor
de feestcommissie en door lid te worden van de OR hadden wij een kortere lijn en zij kon
rechtstreeks hun betalingen verzorgen. Dit scheelde voor onze penningmeester Ratna Kornaat, veel
werk en veel tijd. De komst van Wanda in de OR ging gepaard met het vertrek van algemeen lid Joyce
Brouwer. Ook Lisette Noordergraaf is afgetreden als lid. Dit hebben we niet aan de leden voorgelegd,
maar we vragen deze avond of iemand hier bezwaar tegen heeft. Geen bezwaar.

Ratna heeft vorig jaar aangegeven te willen stoppen als penningmeester. Sindsdien zijn we hard op
zoek naar een vervanger. Er is in de verschillende commissies gevraagd of er interesse in is en er zijn
verschillende oproepen in de nieuwsbrief geweest. Een tip is om een taakomschrijving bij de oproep
te voegen, zodat ouders een beter beeld kunnen krijgen wat het precies inhoudt. Ratna gaat deze
opstellen.
Er is een rooster opgesteld waarin de bestuurswissels vermeld staan. Dit jaar zal ook Tamara gaan
stoppen als secretaris. Volgend jaar zal de functie van voorzitter vacant worden ( een zitting is voor 3
jaar, tenzij eerder besloten wordt om te vertrekken) De ouderraad is in 2015 gestart.

Hilde presenteert het plan voor de nieuwe ouderraad. Dit plan is toekomst gericht en richt zich
tevens op ouders die eventueel ook iets willen betekenen/ mee willen helpen met verschillende
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activiteiten. Een onafhankelijke penningmeester is noodzakelijk. Daarnaast zal er een voorzitter zijn.
Voor elke activiteit die bekostigd wordt uit de ouderbijdrage zal een werkgroep gevormd worden.
Per werkgroep wordt een coördinator aangewezen, die deel neemt aan in ieder geval twee
overleggen. Naast een coördinator bestaat een werkgroep uit hulpouders.
Er zijn vanavond drie enthousiaste ouders aanwezig die de werkgroepen “nieuwe ouders” en
“koningsspelen” op zich willen nemen. De vacature voor coördinator van het afscheidsproject voor
groep 8 staat nog open.
Het idee voor de werkgroep nieuwe ouders is ontstaan bij een ouder die zich een beetje verdwaald
voelde in de school toen haar eerste kind op school kwam. Dit gevoel werd herkent. We denken dat
dit in de toekomst veel ouders kan helpen. De directeur geeft aan dat hier ook een rol voor de school
ligt.
Komend jaar zal een overgangsperiode zijn waarbij de feestcommissie de volgende werkgroepen
(activiteiten) blijft uitvoeren: sinterklaas, kerst, schooldisco en pasen). Eén coördinator is hiervoor
naar voren gebracht (Wanda).
Het bestuur blijft verantwoordelijk voor het innen/beheren van de oudergelden, contact met de
schoolleiding, de begroting, de ALV, het meerjarenplan en het overleg met de coördinatoren.
Iedereen is positief.

Ad 4: Er zijn geen op- of aanmerkingen op het jaarverslag

Ad 5: Er wordt gevraagd naar het bedrag voor het speeltoestel. Dit bedrag is het schoolplein
geworden ipv het speeltoestel. Het geld voor het schoolplein staat buiten de begroting van de
ouderraad en wordt daarom ook niet behandeld als punt.

Ad 6: Mieke geeft aan dat alles oké was bij de kascontrole, dit heeft ze samen met Arnoud
uitgevoerd. Mieke wordt gevraagd of ze volgend jaar weer de controle zou willen doen, hier kan ze
echter ivm haar werk geen antwoord op geven.

Ad 7: Ook dit jaar wordt er gevonden dat er een groot deel van de begroting aan groep 8 wordt
uitgeven.
Ratna heeft verschillende begrotingen gemaakt. Het aantal leerlingen zal de komende jaren dalen,
maar de kosten van de feesten blijven gelijk. Daarnaast is er al 8 jaar niet geïndexeerd (dit zou per
jaar een verhoging van 0.40ct betekenen) en gaat de btw in januari omhoog. Het huidige bedrag zal
niet meer voldoen voor alle uitgaven aan de activiteiten. Op de rekening staat een gezonde reserve.
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Ad 8:
Optie A betreft het gelijke bedrag als voorgaande jaren, maar hier door komen we niet uit met de
begroting en leveren we wat in van onze reserves.
Optie B betreft een verhoging met €2 en hierdoor wordt de begroting sluitend.
Optie C (deze optie is ter plekke gecreëerd als “gulden middenweg”) betreft een verhoging met €1.
Hierdoor ontstaat er ook een tekort op de begroting en leveren we ook wat in van onze reserves,
maar minder als bij optie A
Er wordt gestemd:
Optie A: 2 stemmen
Optie B: 5 stemmen
Optie C: 8 stemmen
We beslissen vanavond met zijn allen dat de ouderbijdragen voor het komende jaar vanwege de
indexering en de btw verhoging €28.50 per leerling wordt.

Ad 9:
Een ouder vraagt waarom het bedrag voor Sinterklaas zo hoog is. De hoogte van de cadeautjes is
€7,50 - € 10,00 per kind. Hiervoor krijgen ze een schoenkadootje en een 5 decemberkadootje.
Groep 6 t/m 8 krijgt 5 euro om zelf een kadootje voor een klasgenootje te kopen.
Een ouder kwam met het idee om mee te doen aan de kerst actie: “lichtjes voor Sofia”. Hiervoor zijn
wij inmiddels aangemeld. Voor elk kind komt er een bouwpakketje waarmee ze zelf een lampion
kunnen maken. Deze wordt in de klas versierd. Na het kerstdiner op school zal er waarschijnlijk een
korte optocht zijn rond de school. Dit lichtje kan gesponsord worden door familie.
De kerstverlichting van school voldoet niet meer aan de huidige veiligheidsnormen. Deze zal
vervangen moeten worden. Hier kunnen we misschien ook een oproep voor plaatsen in de
nieuwsbrief. Veilige verlichting is een voorwaarde. Er is ruimte in de begroting om de kosten van
goede kerstverlichting te dekken.
Hilde bedankt de aanwezige ouders voor hun kost en opbouwende input. De opkomst is verdubbeld
ten opzicht van vorig jaar en zij hoopt dat dit door zet de komende jaren.

De volgende vacatures staan nog open:



Penningmeester
Coördinerende rol “eindproject groep 8”

