Notulen jaarvergadering DB en groepsouders d.d. 14-10-2015
Aanwezig: Danielle Ubeda, Karin Theunissen, Ingrid Ermers, Irna Habing-Kruk, Astrid van Beek,
Sylvia van der Burgh
Linda van Nieuw Amerongen, Vanessa Hooijman, Babette Boer, Leontien van Stippent,Esther
Hofman, Chantal Steenbruggen, Simone Cremers, Anja Engelen, Brenda Ermers, Jill Laurant,
Sandra Wennekers, Ilja Klabbers, Manon van Haren, Coby Herms, Cathelijne Willemse, Manon
Amsen, Nancy Lamers, Janneke Schuijffel

JAARVERSLAG
Welkom: Karin heet iedereen welkom
Notulen van vorig jaar:
Er zijn geen op- of aanmerkingen. De notulen van vorig jaar worden goedgekeurd.

Terugblik Werkgroepen:











kinderboekenweek: de kinderboekenweek is goed verlopen. In samenwerking met de Brede
School is een boekenmarkt georganiseerd. De ervaring leert wel dat het altijd moeilijk is om
ouderhulp te krijgen voor de kinderboekenweek.
Sint: de organisatie van het Sinterklaasfeest is goed verlopen. Wel is het budget iets
overschreden, en heeft de financiele afwikkeling lang op zich laten wachten.
Kerst: de kerstviering, met de kerstmarkt, was zeer succesvol. Er werd geld ingezameld voor
Het Vergeten Kind. De samenwerking met de Brede School was goed.
Carnaval: de kinderen vonden de spelletjes leuk. Er was alleen niet echt een carnavalssfeer.
Ook voor deze werkgroep was het lastig om voldoende ouders te vinden.
Pasen: is goed verlopen. Er werden witte zakken gebruikt voor de ontbijtjes. Dit werkte heel
goed.
Koningsspelen: Is goed gegaan. Organisatie loopt niet via de Ouderraad. Het blijkt lastig om
de juiste aantallen gadgets (sjaaltjes, armbandjes enz) te krijgen.
Schoolfeest: hiervoor was een externe organisatie ingehuurd. De reacties hierop waren niet
erg enthousiast. Er is hierover een klacht ingediend bij de betreffende organisatie. De
werkgroep, de OR en de school gaan hier nog verder mee aan de slag. Öok was het
inschakelen van de externe organisatie erg duur, waardoor er weinig geld was voor
versnaperingen voor de kinderen.
Avond 4-daagse: De avondvierdaagse is goed verlopen, er waren ongeveer 350 wandelaars
met begeleiders. Er waren voldoende ouders voor de bemanning van de stand. Er werd voor
het eerst gelopen in de rode schoolshirts.
Afscheid groep 8: het afscheid van groep 8 is goed verlopen. Er wordt opgemerkt dat het
budget te krap was.

Financiele afronding:
De financiele overzicht van 2014-2015 wordt doorgenomen. Voor het overzicht zie bijlage.
Opgemerkt wordt dat de Sinterklaaswerkgroep over het budget is gegaan. Er wordt nadrukkelijk
vermeld dat dit niet de bedoeling is. De post overige kosten: er zijn veel spullen overgenomen van
SamSam waar een vergoeding voor is betaald.

Uiteindelijk is 95% van de ouderbijdrage binnengekomen.

De kascontrolecommissie heeft de financiele afrekening akkoord bevonden.

Begroting 2015/2016
De voorlopige begroting van 2015/2016 (zie bijlage) worden besproken. Uitgaande van de huidige
ouderlijke bijdrage van EUR 30,00 zal er gesnoeid moeten worden in de uitgaven. Voorgesteld
wordt om de bijdrage voor sportevenementen te verlagen naar EUR 250,00 (was EUR 300,00), de
bijdrage voor de Avondvierdaagse te schrappen (dat was EUR 191,00). De kosten voor
luizenkammen/kleine aanschaffingen worden bijgesteld naar EUR 25,00. Dan is er een overschot op
de begroting van EUR 56,00 als reserve.
De aanwezigen zijn het erover eens dat een saldo van EUR 56,00 wel erg weinig is als reserve op de
begroting. Zeker gezien het feit dat er de afgelopen jaren is ingeteerd op de reserves.
Er is bovendien discussie over de posten waarop gekort wordt. M.n. de bijdrage aan de
Avondvierdaagse. Er wordt bekeken of er gekort kan worden op het klassenpotje van de leraren.
Men vindt dit geen goed idee. Leraren dragen nu zelf vaak al bij uit eigen middelen.
In de vorige jaarvergadering is besproken dat dit jaar bekeken zou worden of het nodig was de
ouderbijdrage te verhogen. Hierover wordt gestemd. Met grote meerderheid wordt voor het
verhogen van de ouderlijke bijdrage tot EUR 33,00 per kind gestemd.
Afgesproken wordt dat Astrid op grond van de bijdrage van EUR 33,00 de begroting herziet.
Hierbij zal uitgegaan worden van dezelfde bijdrage voor sport als in 2014/2015, een bijdrage van
EUR 100,00 voor de Avondvierdaagse (en dan ook een verhoging van de bijdrage die van de lopers
gevraagd wordt). Voor de post verjaardagen/afscheid van leerkracht wordt 50% minder genoteerd.
De aangepast begroting zal dan bij de volgende vergadering opnieuw worden besproken.
Er zal een brief/mail naar de ouders worden gestuurd waarin staat waarom het nodig is de ouderlijke
bijdrage te verhogen, nadat het bedrag jarenlang niet is veranderd. Er wordt verwezen naar de
begroting op de website.
Verder wordt er geopperd de ouderbijdragen in de volgende jaren verder te verhogen. Dit is
akkoord. Hierbij zijn twee mogelijkheden naar voren gekomen.
-jaarlijkse verhoging afhankelijk van de inflatie
-volgend jaar verhogen naar EUR 35,00 en daarna verder kijken
Afhankelijk van de ervaringen met de verhoging van dit jaar wordt hierover volgend jaar een besluit
genomen.

Afscheid Karin Theunissen
Karin neemt afscheid van de Ouderraad en draagt het voorzitterschap over aan Danielle. De leden
van de OR bedanken Karin voor haar inzet de afgelopen jaren.
De nieuwe rolverdeling binnen de OR is als volgt:
Danielle Ubeda: voorzitter
Ingrid Ermers: secretaris
Astrid van Beek: penningmeester
Irna Habing-Kruk: lid
Karin van Dort: lid

Rondvraag:
Er zijn geen vragen.

GROEPSOUDEROVERLEG
Werkgroepen voor dit jaar
Kinderboekenweek: de kinderboekenweek is inmiddels in volle gang. Het was te kort dag om
ouders te vinden voor een werkgroep. Er is dit jaar dan ook niets georganiseerd vanuit de OR.
Sint: de Sint werkgroep heeft voldoende mensen en het loopt allemaal goed
Kerst: de eerste vergadering van de werkgroep moet nog komen. Er zijn voldoende ouders. Irna
geeft aan nog wel ideeën te hebben voor het kerstdiner. Ze wil het verdelen van welke ouder wat
aanlevert voor het kerstdiner anders doen dan voorgaande jaren. Toen was er veel discussie over.
Een van de ouders van ex- leerlingen van SamSam geeft aan dat zij geen informatie heeft
ontvangen over aanmelding voor werkgroepen. Dit heeft in de Maandagkrant gestaan, maar
het blijkt niet voor alle 'nieuwe' ouders duidelijk te zijn dat de meeste communicatie via de
Maandagkrant gaat en dat ze zich daarvoor zelf moeten aanmelden. Mochten ouders zich
alsnog willen aanmelden, dan zijn ze natuurlijk welkom
Carnaval: er hebben zich tot nu toe 2 ouders gemeld voor de werkgroep. Meer ouders zijn welkom.
Schoolreis: de werkgroep is hier volop mee bezig en dit loopt goed
Verder wordt er voorgesteld om voor elke werkgroep een eigen e-mailadres aan te maken voor de
communicatie. Dan is het voor iedereen duidelijk waar e-mails naartoe gestuurd kunnen worden.

Groepsoudergids
De groepsouders ontvangen de groepsoudergids nog digitaal. Tip voor volgend jaar:
groepsoudergids gelijk aan het begin van het jaar (bij aanmelding) toesturen. Oktober is erg laat,
zeker voor nieuwe groepsouders.

Rode t-shirts
Voor de aanwezige groepsouders staan de tassen met de rode t-shirts klaar. Kunnen na de
vergadering meegenomen worden. Mocht je een kind in de klas hebben dat erg klein is, kan er
gekeken worden of het mogelijk is te ruilen met een andere klas. Het beheer van de t-shirts ligt bij
de groepsouder. Het is van belang dat de t-shirts door dezelfde ouder gewassen worden (dit om te
voorkomen dat t-shirts verschillend verkleuren/vorm verliezen). De richtlijn voor de t-shirts wordt
nog rondgestuurd. Er komt ook nog een stukje in de maandagkrant. Hierin wordt onder andere
aangegeven dat wanneer t-shirts kwijt/beschadigd raken de ouder van de betreffende leerling
daarvoor een vergoeding moet betalen (EUR 7,50). Bij inleveren van de t-shirts moet dit
gecontroleerd worden.

Rondvraag
Gevraagd wordt of het een bewuste keus is om eerst de gezamenlijke vergadering te doen, en
daarna de groepsoudervergadering.
Dit is inderdaad bewust zo gepland, omdat de jaarvergadering voor iedereen, ook voor niet-

groepsouders, toegankelijk is. Veel groepsouders willen ook naar de jaarvergadering. Vaak worden
daarin zaken besproken die ook voor de groepsouders van belang zijn.
Er wordt geopperd dat het misschien handig is om nog een mail te sturen over het bestaan en de
aanmelding voor de maandagkrant. De informatie die nieuwe ouders hierover krijgen, is niet altijd
compleet. Afgesproken wordt dat Sylvia hierover een mail maakt, en dat Ingrid die rondstuurt.
Een van de ouders komt met het idee het schoolreisje in de toekomst op woensdag te organiseren,
omdat er op die dag weinig schoolreisjes zijn. De meeste scholen hebben nog geen continurooster
en kiezen daarvoor voor een schoolreisje op een dag dat de kinderen de hele dag naar school gaan.

Volgende vergadering: 2e of 3e week van januari. Hierover volgt nog bericht.

