Notulen Jaarvergadering Ouderraad 18/06/2018 20:00
Aanwezigen; zeven belangstellende ouders, namens de medezeggenschapsraad; Sandra van Oers,
Ellen Besseling, juf Margreth en juf Inge, namens de ouderraad; Magda Granneman, Marlies Rasing,
Jeska van Oosten, Karin Kikstra, Femke Hofstra (voorzitter), Wendy Putto (penningmeester),
Esmaralda Wassenaar (secretaris).
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en verwelkomt de aanwezigen.
2. Voorstellen ouderraadsleden
Femke Hofstra stelt zichzelf voor als voorzitter, Esmaralda Wassenaar als secretaris
en Wendy Putto als penningmeester. Er volgt een korte voorstelronde van de overige
ouderraadsleden o.a. Magda Granneman, Jeska van Oosten, Marlies Rasing, Karin
Kikstra,
Kris Herweijer, Rob Takes en Monique Ooms zijn afwezig.
3. Mededelingen
We zijn op zoek naar 2 nieuwe ouderraadsleden.
Kris, Magda en Monique gaan de ouderraad verlaten.
Mocht iemand interesse hebben, aanmelden of informatie willen inwinnen, kan dit via
secretarisor.donbosco@sarkon.nl. Uiteraard kan je ons ook persoonlijk benaderen.
4. Jaarverslag activiteiten 2017/2018
De secretaris licht de activiteiten van afgelopen jaar kort toe. (deze zijn terug te lezen
in het jaarverslag).
Er komt een vraag van een van de aanwezige ouders of we 20 juli vrij zijn nu de
meester/ juffendag verplaatst is naar donderdag 19 juli?
Dit is zeker niet het geval! Op verzoek van de leerkrachten is de meester/ juffendag
verschoven naar de donderdag.
Een ouder geeft aan dat het misschien slim was geweest om in het bericht op social
schools het beter te onderbouwen waarom het is verschoven.
Margreth, aanwezige leerkracht, geeft aan dat de leerkrachten graag die laatste dag
(vrijdag 20 juli) de tafels al klaar willen zetten voor het nieuwe jaar en in alle rust het
jaar met de klas willen afsluiten.
Verder komen de excursies te sprake.
Alle klassen zijn tot nu toe minimaal 1x op excursie geweest. Het plan is dat alle
klassen nog voor het eind van het schooljaar nogmaals op excursie gaan, zodat elke
klas 2x op excursie is geweest.
Vorig jaar heeft de ouderraad geld gekregen van de Rotary, als bijdrage voor de
excursies. Dit jaar heeft de ouderraad geen beroep gedaan op de Rotary. Er was nog
genoeg geld op de spaarrekening voor de excursies. De secretaris geeft aan dat niet
alles is gebruikt omdat de excursies vorig jaar voor het eerst waren, stond nog in de
kinderschoenen, waardoor nog niet iedereen op excursie was geweest.
Een van de aanwezige ouders geeft aan om alvast de Rotary te benaderen voor
volgend jaar.

5. Financieel jaarverslag 2017/2018
De penningmeester, doet verslag.
Wendy legt uit waarom de jaarvergadering naar voren is geschoven. Normaal vond
deze plaats in het begin van het nieuwe schooljaar. Maar hierdoor kwam de
financiële bijdrage voor de schoolreisjes te laat binnen en hadden we moeite om de
rekeningen te betalen. Door het naar voren halen, hopen we dat de bijdrage op tijd
binnen is, en we zo netjes alles op tijd kunnen voldoen.
De kascontrole is dit jaar uitgevoerd door Jeroen van der Made en Geja Visser. Deze
werd akkoord bevonden.
Geja heeft het twee jaar gedaan, hiervoor dank! De voorzitter vraagt of er onder de
aanwezigen iemand volgend schooljaar de kascontrole samen met Jeroen wilt doen.
Bart Klaver meldt zich hiervoor aan. Hiervoor alvast onze dank.
6. Begroting 2018/2019
Wendy geeft aan dat de kosten voor de schoolreisjes volgend jaar zullen toenemen
o.a. door stijging van de dieselprijzen (busreis), verhoging fietsverhuur (kamp 8) etc.
De OR stelt voor om de bijdrage voor de schoolreisjes te verhogen.
Schoolreisje groep 1 t/m 7 gaat van 25,- naar 27,50
En schoolkamp groep 8 gaat van 80,- naar 90,- euro.
De ouderbijdrage (10,-) blijft voor aankomend jaar gelijk.
Er wordt gevraagd wat als men niet betaald, want je kan het de ouders niet
verplichten.
De ouderbijdrage is vrijwillig, maar de penningmeester geeft aan dat we niet zonder
deze bijdrage kunnen, anders kunnen vele activiteiten niet plaatsvinden. Het
schoolgeld, bestemd voor de schoolreisjes en excursies, is verplicht.
De voorzitter geeft nog aan dat door het naar voren halen van de jaarvergadering de
musical en het eindfeest van 2017/2018 meegaan in de begroting van het jaar
2018/2019. Ook zijn ze meegenomen als inkomsten, aangezien de ouders hier al aan
hebben bij gedragen door hun betaalde ouderbijdrage van 2017/2018.
7. Vaststellen ouderbijdrage 2018/2019
Na de uitleg van de penningmeester waarom de bijdrage voor de schoolreisjes
(inclusief schoolkamp gr 8) omhoog moet, vraagt de voorzitter of de aanwezige
ouders bezwaar hebben tegen deze verhoging.
Er is niemand die bezwaar maakt, waarna de voorzitter de verhoging doorvoert.
8. Rondvraag
-Een van de aanwezige ouders vraagt naar het bedrag van 2000,- euro welke bij de
sinterklaas staat vermeld.
Dit bedrag is wat als inkomsten binnen zou moeten komen als elke ouder de
ouderbijdrage betaald (200 leerlingen * 10 euro) . Het bedrag had hier niet moeten
staan, maar iets hoger.
-Een van de ouderraadsleden geeft aan dat social school van de OR voor iedereen
is, er wordt nu vaak gedacht dat dit alleen voor de ouderraadsleden is.
Iedereen kan lid worden van de OR social schools. Dit kan via de browser, niet via de
app.
De voorzitter sluit de vergadering en dankt alle aanwezigen ouders en alle aanwezige
medezeggenschapraadleden voor hun aanwezigheid en belangstelling.

