
  

 

 

 

Notulen Ouderraadvergadering 13 januari 2020 

 

Aanwezig:                                  Philip, Erwin, Ewoud, Erik, Loes, Monique, Elham 

Afmelding:         Marc v H, Marc B, Rene 

Toehoorder:         Nienke (MR) 

                    

1. Opening: 

Ewoud opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 

 

2. Ingekomen stukken: 

-     Mail ouder omtrent innen vrijwillige Ouderbijdrage, deze is intern besproken en  

      Erwin heeft al gereageerd op de mail. 

- Resultaten enquêtes: deze zijn verspreid onder de leden van de Ouderraad. 

                Uitgaande stukken:  

- Geen. 

 

3. Mededelingen: 

- Er zijn geen mededelingen. 

 

4. Mededelingen vanuit de MR: 

-   Binnen de oudergeleding van de MR komen komend schooljaar 3 plekken vrij.   

  Onder andere de plek van Mark Verhees komt ook vrij, maar hij geeft aan zich  

  verkiesbaar te stellen. Het is ook wel wenselijk om enige continuïteit te hebben  

  binnen de oudergeleding 

-   Vanuit de ouderraad zijn ook een 4-tal leden die de interesse hebben   

  uitgesproken om lid te worden van de MR.  

-   Na dit schooljaar komen er binnen de Ouderraad ook 2 posities vrij, waaronder  

  de positie in het Dagelijks Bestuur van secretaris. Het behoort tot de  

  mogelijkheden dat wanneer de desbetreffende leden van de Ouderraad in de MR  

  plaatsnemen dat er een nijpend tekort komt aan leden en de voortgang van de  

  OR in gedrang gaat komen. 

-   Er zal op korte termijn een overleg gepland worden tussen DB en MR over hoe  

  we met bovenstaande omgaan. Ewoud zal dit kortsluiten met Mark Verhees 

 

5. Actiepuntenlijst:  

-   De leden die vanuit de OR graag evt. de overstap willen maken naar de MR    

  hebben zich bekend gemaakt. 

 
 NO ACTIEPUNTEN Actienemer Plan Datum 

gereed  
 Afspraak plannen DB en MR omtrent voortgang  
 OR 

 Ewoud  Maart 2020  
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6. Financiën: 

-   Na verschillende berichten in Ouderportal komen er nog af en toe een vrijwillige    

  Ouderbijdrage binnen, maar er zijn nog een groot aantal ouders die niet betaald  

  hebben. Wederom volgt er een discussie hoe de opbrengst hiervan verhoogd kan  

  worden. Deze trend is al enkele jaren ingezet en er is hier al veel initiatief in  

  genomen om te zorgen om de opbrengst te verhogen, maar dit is helaas nog niet  

  het geval. Marja is bezig om het een en ander uit te zoeken om het innen van het  

  overblijfgeld te digitaliseren, mogelijk kan dit ook breder getrokken worden en  

  ook worden toegepast voor de vrijwillige ouderbijdrage. 

 

7. Evaluatie Sinterklaas en Kerst: 

-   Kerst is prima verlopen, geen bijzonderheden vernomen. 

-   Sinterklaas: Wat er wel af en toe ter sprake kwam is de discussie met betrekking  

  tot de aankleding van de pieten (vooral gericht op de schmink) Dit jaar is ervoor  

  gekozen om mee te gaan in de richting die het Kasteel is ingeslagen. Dit zal  

  jaarlijks bekeken worden. 

-   De evenementencommissie heeft na goedkeuring enkele nieuwe pakken gekocht. 

-   Het krijgen van de surprise levert soms nogal eens een teleurstelling op. Dit zal  

  helaas altijd blijven. 

 

8. Carnaval: 

-   Er is geen hulpvraag vanuit de commissie. Uitnodigingen en inschrijfformulieren  

        voor de optocht zitten bij de nieuwsbrief. 

 

9. Stand van zaken m.b.t Kind Centrum: 

- Per 1 januari zou er begonnen worden met de ruimtes die voor Villa Vrolijk 

bestemd waren. Tot op heden is dit nog niet het geval.  

- Op dit moment zijn er geen nieuwe ontwikkelingen omtrent de verbouwing. 

  

10. Rondvraag; 

- Marc B: Is er al iets bekend of de staking op 30 januari doorgaat? Anke geeft 

aan dat dit nog niet zeker is. Wanneer dit bekend is, zal dit zo snel mogelijk 

gecommuniceerd worden met de ouders. 

 

11. Sluiting:  

- De vergadering werd om 21.15 uur gesloten. 

 

Volgende vergadering 10 Februari 2020 20.00 uur 
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