Notulen 11 September 2015

Notulen zakelijke ouderavond BS ’t PuzzelsTuk
11 september 2015
Aanwezig
OR
Aanwezig
MR
Andere
aanwezigen
Afwezig
Notulen

Rianne in 't Veld, Maaike Bos, André Kerbof, Monique van den Berg en Annet
Klaassen
Christa Kloppenburg, Leon Lok, Monique Dalstra en Jolien Donker
Lars de Groot, John Klaver, Dianne Beugelink, Koos Haagen en Annelies
Langevoort
Robert Stenvert
Rianne in ‘t Veld

Agenda
•

Opening

•

Voorstellen OR

•

Taken en verantwoordelijkheden OR

•

Jaar aan activiteiten

•

Financieel jaaroverzicht

•

Benoeming kascommissie 2016

•

Begroting OR 2015/2016

•

Toelatingen OR

•

Voorstellen MR

•

Ouderbetrokkenheid

•

Afsluiting zakelijk deel
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1. Opening.
Rianne heet iedereen Welkom.
2. Voorstel rondje.
Iedereen van de OR heeft zich kort voorgesteld aan de aanwezigen.
3. Taken en verantwoordelijkheden, jaar aan activiteiten.
Zie PowerPoint presentatie (bijlage).
Afgelopen jaar zijn voor het eerst de koningspelen door de ouderraad georganiseerd. Dit was een
enorm succes. Mede door de vele ouders die ons op die dag hebben geholpen bij alle activiteiten.
Voor de Pasen hebben we in 2014/2015 het iets anders aangepakt. Er is door de ouderraad
pannenkoeken gebakken en dit is enorm goed bevallen. Dit is zekers voor herhaling vatbaar. John
Klaver biedt zich aan om te helpen bakken.
De Avond4daagse was wederom een activiteit met enorme hulp van ouders. Het deelnemer aantal is
goed aan het groeien en de hulp bij de drinkposten, maar ook bij de begeleiding tijdens het wandelen
wordt dan ook enorm gewaardeerd.
Door de fusie met Catent zijn er door de ouderraad nu ook statuten opgesteld. Wij zijn nu
geregistreerd bij de KvK (63566648 te Zwolle) en zijn een oudervereniging geworden. Naast de
statuten hebben we een huishoudelijk regelement opgesteld specifiek voor onze school. Hierin staan
de afspraken over o.a. de verantwoording van schoolreisgelden en andere afspraken verwerkt. Deze
huishoudelijke regelementen zijn op de schoolwebsite onder het kopje OR terug te lezen.
Door de formalisering van de ouderraad naar oudervereniging is er ook een zakelijke bankrekening
geopend die vanaf het begin van dit schooljaar live is. De oude persoonlijke rekening wordt hiermee
terug overgedragen aan Annelies. Het nieuwe rekening nummer : NL93RABO0304 8384 38
5. Financieel jaarverslag.
Zie PowerPoint presentatie (bijlage).
In het schooljaar 2014/2015 heeft in totaal 73% van de ouders de ouderbijdrage betaald.
Vorig jaar begon het vragen van de ouderbijdrage na de zakelijke ouderavond. Dit schooljaar is de
vraag voor de ouderbijdrage met de schoolreisgelden al voor de zomervakantie meegegeven en is er
al ruim 60% ontvangen.
De schoolreisgelden zijn hierdoor allen ontvangen voor de aanvang van desbetreffende schoolreizen.
Een paar ouders moesten een herinnering hebben, maar het heeft zijn vruchten afgeworpen.
Wel is doordat de schoolreizen van groep 3 t/m 8 een zelfde bedrag voor gesteld was als voor de
ouderbijdrage bij een paar ouders verwarring ontstaan. Mocht u niet zeker weten of u de
ouderbijdrage reeds wel of niet heeft voldaan, dan kunt u dit bij Maaike (penningmeester) na vragen.
Dit kan persoonlijk op het schoolplein of via ons algemene mail adres:
ouderraad@basisschoolpuzzelstuk.nl De ouderbijdrage heeft op 1 oktober zijn vervaldatum, mocht u
van de bijdrage willen afzien, zou een mailtje op prijs worden gesteld. Dit om onnodige
herinneringen aan u te versturen na deze datum.
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De ouderlijke bijdrage voor het schooljaar 2016/2017 is bepaald om wederom voor het 3e jaar op rij
op €22,50 te blijven.

6. Benoeming Kascommissie 2016/2017.
De kascontrole heeft plaats gevonden en discharge is gegeven aan Maaike Bos voor haar
Penningmeesterschap.
In de kascommissie zaten: Marjon Otten (1e keer) en Lars de Groot (1e keer)
Lars de Groot stond reserve, in de communicatie was vergeten om Henk Jan Sijtsma te benaderen.
Benoeming Kascommissie 2016/2017: Marjon Otten (2e keer) en Lars de Groot (2e keer)
John Klaver heeft zich als reserve aangeboden en zal hierdoor automatisch in 2017/2018 zitting
nemen.

7. Begroting OR 2015/2016.
De begroting is in percentages aangeboden, gezien werkelijke gelden afhankelijk zijn van de totaal
ontvangen ouderbijdragen.
De percentages zijn veelal gelijk gehouden met het vorig jaar. Wel is Sinterklaas ruimer begroot,
gezien de wijziging in de opzet. Afgelopen jaren hebben wij mogen genieten van de kleine vergoeding
die de goedheilig man van ons vroeg. Thom had namelijk geen kleding huur kosten en/of schmink
kosten. Verder vroeg hij geen bijdrage en waren bedankjes met een chocolade letter afdoende.
Hoe het dit jaar uitvalt is dus nog even afwachten. Er zijn verschillende mogelijkheden, maar die
moeten nog uitgewerkt en benaderd worden.
Een vraag werd gesteld over het percentage schoen zet cadeau ten opzichte van het sinterklaasfeest.
percentage is 2/3 schoen zet cadeau, 1/3 sinterklaasfeest. Kan het cadeau niet uit de begroting
worden genomen of een klein cadeau zoals een sinterklaasje worden. Aangegeven is dat per kind het
bedrag al onder de €2,00 ligt en dat een sinterklaasje gelijkwaardig aan kosten is. Maar dat mochten
de kosten voor het sinterklaasfeest inderdaad hoger worden, dan zal de OR moeten kijken hoe ze dit
kunnen bekostigen. Dit is natuurlijk ook afhankelijk van de totaal ontvangen ouderbijdragen. De OR is
tot dusver enorm creatief geweest om leuke presentjes te vinden voor schappelijke prijzen en
hebben ook kortingen mogen ontvangen. Kosten besparing door bijvoorbeeld inkopen bij de Makro
te doen, zien wij dan ook niet haalbaar ten opzichte van de kosten die momenteel zijn gemaakt.
Verder is er dit jaar ook ruimte voor de koningspelen opgenomen en gezien Pasen wat verder van de
koningspelen op de agenda staat, hopen we daar iets meer uit te kunnen pakken.
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8. Toetreding OR.
Helaas hebben zich geen officiële kandidaten voor dit schooljaar gemeld. Er zijn nog 3 posities die wij
graag gevuld zouden hebben om de belasting van de huidige OR leden te verlagen. Maar ook met het
oog op volgend jaar. Maaike en Rianne geven beiden aan dat dit hun laatste jaar is en zouden graag
het stokje overdragen.
Het voorzitterschap wordt door Rianne in ’t Veld (moeder Noa groep 3 ) voortgezet.
Het penningmeesterschap wordt door Maaike Bos (moeder Casper groep 5 ) voortgezet, maar al wel
samen met Annet Klaassen (moeder Yesmae groep 7 en Lindy groep 3) gedaan, zodat Annet volgend
jaar het penningmeesterschap over kan nemen.

9. Voorstellen MR.
Christa neemt het woord samen voor de presentatie namens de MR.
De MR leden worden voorgesteld en een korte uitleg over de taken/verantwoordelijkheden van de
MR.

De MR verkondigd dit jaar een tevredenheidsonderzoek namens de school te willen houden. Verdere
informatie hierover volgt t.z.t.
De MR kunt u voor vragen altijd bereiken op : mr@basisschoolpuzzelstuk.nl
Rondvraag.
Monique Dalstra vraagt hoe wij ouderbetrokkenheid kunnen vergroten en de opkomst voor deze
informatie avond.
Er is besloten om volgend jaar deze jaarvergadering tussen de klasseninformatie avonden te
roosteren. Dit om ouders in deze toch al drukke periode maar 1x ’s avonds naar school te laten
komen.
Over de algemene vraag naar over hoe we ouderbetrokkenheid kunnen vergroten is gediscussieerd,
maar besloten dat dit vraagstuk te groot is om tijdens deze setting te beantwoorden. Mogelijk dat dit
separaat kan tijdens een OR/MR overleg of dat het in het tevredenheidsonderzoek kan worden
meegenomen.

Einde zakelijk deel van deze avond: 20:30
De avond is gezellig afgesloten met hapjes en drankjes om 21:45
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