
Notulen/actielijst Jaarvergadering OR BS de Zonnesteen
Woensdag 24 oktober 2018

Aanwezig OR: Heidi, Melissa, Helma, Ester, Esther, Marleen, Yvonne, Janneke, Neeltje
Overige aanwezigen: Annemarie Damen (ouder groep 1)

Notulen/actie Wie Wanneer

1 Opening door Esther

 - Welkom

2 Voorstellen nieuw OR-lid

 - Melissa Müller-Schriks (groep 1)

3 Jaarverslag

 - Verslag is akkoord. 
 - Géén vragen.

4 Financiën

 -  De afrekening van 2017-2018 is goedgekeurd. 
De afrekening wordt nog rondgemaild naar de OR.

 -  Begroting 2018-2019 is akkoord. Het excursiepotje wordt 
zelden aangesproken. Vorig jaar alleen door groep 8. De 
versierploeg heeft € 50,- per jaar te besteden. Michelle van 
Limpt heeft dit overgenomen. Heidi informeert bij haar of alles 
duidelijk is. 
Het schoolplein wordt aangepakt (meer groen). School levert 
een bijdrage en de OR ook. Ideeën vanuit de OR voor het 
schoolplein: Afdak/doek om te schuilen voor zowel regen 
als zon, dakplatanen, verrijdbare bakken met klimopscherm 
om de noodlokalen een beetje te camoufleren of een 
afscheiding te maken. De OR wil wel eerst een begroting zien 
voordat het geld beschikbaar gesteld wordt.

 -  De ouderbijdrage is vastgesteld (idem 2017-2018).  
Omdat groep 8 niet op schoolreis gaat maar op schoolkamp 
is ons voorstel om de eigen bijdrage van het kamp te 
verlagen en aan te vullen vanuit de ouderbijdrage. Dit komt 
volgend jaar ook op de begroting te staan.

 -  De kascontrole is uitgevoerd door Miranda Schellekens en 
Linsy Toetenel. Vraag vanuit deze ouders is waarom groep 
5-6-7 op schoolreis naar Klein Zwitserland gaan. Wellicht dat 
Billy Bird een betere keuze is. Deze groepen hebben een 
cyclus van 3 jaar. De komende 2 jaar staat Klein Zwitserland 
niet op de planning. Heidi legt het voor aan het team. 
Het financieel verslag is ook goedgekeurd door de MR.
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5 Ingevoegde OR vergadering

 •  Notulen vorige vergadering: 
-  Lerarenbedankje hoeft niet per se. Kopje koffie/thee 

is ook prima. Wellicht is het leraren-bedank-moment 
te combineren met het ouder-bedank-moment. We 
brainstormen hier later over verder.

  -  De schoolfotograaf loopt. 97% van de ouders heeft foto’s 
besteld. Wel is er met de fotograaf gesproken over de 
kwaliteit van de foto’s en bestelcombinaties. Daar is positief 
op gereageerd. Voorstel is nu om de fotograaf in mei weer 
te laten komen.

 •  Activiteiten: 
-  Sinterklaas: De vraag vanuit de OR bij de vorige 

vergadering was of de leraren de voorkeur geven aan een 
klein kadootje voor elk kind (groep 1 t/m 5) of liever een 
gezamenlijk kado voor in de klas. (Groep 6, 7 en 8 krijgt 
al een gezamenlijk kado.) De leerkrachten willen eigenlijk 
allebei. Het budget voor groep 1 t/m 5 is € 2,- per kind. 
Voorstel is om óf alleen een individueel kadootje van  
€ 2,- te geven óf een individueel kadootje van € 1,- én een 
gezamenlijk kado van € 1,- x het aantal kinderen in de klas. 
Heidi gaat dit overleggen. 

  -  Kerst: Dit jaar een herdertjestocht. De werkgroep is al een 
keer bij elkaar geweest. De tocht zal een rondje rond de 
school worden. De werkgroep stelt voor om voor die dag 
een ‘verplaatste schooltijd’ aan te vragen. Dan hebben de 
ouders die een ‘post’ in moeten richten daar de tijd voor. 
Bea vraagt dit na.

 •  BVL: 
90 mensen hebben de enquête ingevuld.

6 Rondvraag

  -  Data vergaderingen nog een keer vermelden in de notulen: 
* 27 november 2018  
* 15 januari 2019 
* 26 februari 2019 
* 9 april 2019 
* 26 juni 2019: uitje

 - Allergielijst updaten in de lerarenkamer

10 Sluiting

Heidi z.s.m.


