Voorlopige notulen Algemene ouderraadsvergadering 8 oktober 2019
Opening
Directeur Albert Boele heet iedereen van harte welkom en spreekt zijn dank uit voor de grote opkomst. Hierna
geeft hij het woord aan de voorzitter van de OR, waarmee de vergadering geopend is.
Notulen
De notulen van de algemene ouderraadsvergadering op 9 oktober 2018 zijn goedgekeurd.
Jaarverslag OR 2018/2019
Dit is aan alle ouders meegestuurd met de uitnodiging voor vanavond. Er zijn geen op-/ aanmerkingen
Financieel
•

Stichting Vrienden van het Driespan
De ouderbijdrage wordt overgemaakt op rekening van de stichting Vrienden van het Driespan. Deze
stichting is opgericht op 20-04-2006 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Zowel leden van
de OR als MR zitten in het bestuur van deze stichting, namelijk: Ilona Groenewegen, Marleen Leijs,
Marieke Kappetein, Karin van Gammeren en Evelyn Sint Nicolaas.

•

Begroting 2018/2019 en 2019/2020
Alle ouders hebben de begroting per email ontvangen. De penningmeester geeft nog een korte
toelichting:

-

-

-

-

-

•

Zoals te zien op de begroting is de ouderbijdrage niet langer kostendekkend. Er zijn nog geen financiële
problemen vanwege de financiële reserve die in de afgelopen jaren is opgebouwd. Daarom komt er dit
jaar nog geen verhoging van de ouderbijdrage. Wel willen wij vast aangeven dat een verhoging in de
nabije toekomst onvermijdelijk is.
De leerlingenraad heeft het budget á €500, - in 2018/2019 niet uitgegeven. Voor 2019/2020 is opnieuw
een budget van €500, - beschikbaar. De leerlingen worden aangespoord dit budget dit jaar wel uit te
geven.
Er is een extra post opgenomen in de begroting voor komend schooljaar, namelijk voor een Vader- en
Moederdag cadeau á €2, - per kind per festiviteit (dit geldt voor de kinderen uit groep 1 t/m 4)
Voorheen betaalden leraren dit veelal uit eigen portemonnee en daarom heeft de OR besloten deze
kosten vanuit de ouderbijdrage te financieren
Niet alle groepen hebben gebruik gemaakt van het budget wat beschikbaar was voor excursies.
Schoolvoetbal is afgelopen jaar duurder uitgevallen dan begroot. De kosten voor een patatje na afloop
van het toernooi zijn gestegen. Om deze traditie wel in stand te houden is voor komend schooljaar meer
budget vrijgemaakt voor deze activiteit.
De kosten voor het afscheid van groep 8 vielen afgelopen schooljaar duurder uit. Dit omdat het eten op
de afscheidsavond betaald is vanuit de ouderbijdrage. Voorheen werden deze kosten door de leraren
zelf gedragen. Omdat er onzekerheid is hoe het afscheid van groep 8 er komend jaar uitziet (wel/geen
musical) is deze post niet aangepast.
Kascontrole
De kascontrole is gedaan door Erik Notenboom en Michael Nelis, zij hebben opmerkingen over een
handgeschreven bonnetje. Verder alles akkoord. Wij bedanken Erik en Michael voor hun hulp!
Omdat Erik Notenboom al voor het tweede jaar op rij de kascontrole deed, moet volgend jaar een
andere ouder deze taak op zich nemen. De kascontrole 2019/2020 wordt uitgevoerd door Michael Nelis
en Bas Hoogendijk

•

Ouderbijdrage 2020/2021
Ouderbijdrage blijft €55, - voor groep 1 t/m 7. €105, - voor groep 8. €40, - voor kinderen die op school
starten na 1 januari en meegaan op schoolreis.
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Rondvraag
-

-

Wat gebeurt er met budget wat niet opgemaakt wordt? Bijvoorbeeld de €500, - die beschikbaar was
voor de leerlingenraad
Antw: Dit blijft staan als financiële reserve voor de komende jaren.
Onze dochter startte in mei op school en we moesten €40, - ouderbijdrage betalen, dat is wel een fors
bedrag ten opzichte van €55, - voor het hele schooljaar
Antw: Voor de schoolreis is €35, - per kind gebudgetteerd. Schoolreisjes voor de onderbouw zijn in
verhouding duurder in verband met de verhouding kinderen-begeleidende ouders. In hogere klassen
gaan minder ouders mee, dus worden hiervoor minder kosten gemaakt. Zo kan het dus zijn dat de
kosten voor groep 7 die naar de Efteling gaat, lager zijn dan van groep 1 die naar Avonturenboerderij
Molenwaard gaat.
Daarnaast is gekeken naar de overige activiteiten verdeeld over het schooljaar. In de periode september
t/m december wordt vanuit de ouderbijdrage Sint en kerst gefinancierd. In de 2 e helft van het schooljaar
komt daar bijvoorbeeld paasfeest en koningsspelen bij.

Sluiting
De voorzitter dankt iedereen voor hun aanwezigheid en geeft het woord aan Karin van Gammeren, MR-lid.

