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Jaarvergadering 25 oktober 2016
Aanwezig
Simone Visser, René Wijnker, Melissa Prins, Monique Huisman, Thérèse Sandstra,
Melina Meilink, Bianca Slagter, Marijke Kwantes, Job Stuijt, Bianca Lely en Jack
Koomen, geen leerkrachten (zelfde aantal dan vorig jaar),
2 ouders; Wilma Schipper en Annushka Kamp (2 minder dan vorig jaar)
Afwezig
Doorien Keeren, Iwona Koeman, Leonick Kunst, overige ouders (leden), overige
leerkrachten.
Opening
Simone, de voorzitter heet iedereen welkom. Ze geeft aan dat het doel van deze
vergadering is om verantwoording af te leggen wat de oudervereniging doet en
om het één en ander financieel toe te lichten.
Voorstelronde
De bestuursleden van de oudervereniging stellen zich voor en vermelden welke
taken ze binnen de oudervereniging hebben. Ook de ouders vertellen wie ze zijn.
Mededelingen
Jack meld dat er i.v.m. een studie avond geen leerkrachten aanwezig zijn.
Notulen 2 november 2015
Aanpassing Esther van Westen was 10 jaar lid en 3 jaar als secretaris.
Jaarverslag 2015/2016
Het jaarverslag is verspreid onder de leden en reeds door een ieder gelezen.
Als speerpunt wordt toegevoegd om een handboek voor het schoolreisje te
maken. De speerpunten worden toegelicht en het jaarverslag wordt goedgekeurd.
Financieel jaarverslag
Iedere aanwezige heeft een overzicht van het financiële verslag ontvangen. Het
financieel jaar verslag wordt toegelicht door de penningmeester René Wijnker. Er
is dit jaar een hogere opbrengt met ouderbijdrage dan begroot. Dit komt doordat
meer ouders de ouderbijdrage heeft betaald.
De kascommissie is helaas niet aanwezig. Max Keeren en Ernando Glas hebben
alles gecontroleerd en reeds getekend voor akkoord.
Benoeming kascontrolecommissie
Ernardo Glas en Annushka Kamp zijn de kascommissieleden voor 2016/2017.

Verhoging eigen bijdrage kamp groep 8
Het voorstel is om de eigen bijdrage voor het kamp van groep 8 te verhogen met
€ 5,- naar € 80,-. Alle aanwezigen zijn het hier mee eens.
Verkiezing nieuwe leden
Monique Huisman is regulier aftredend en herkozen voor 3 jaar.
Thérèse Sandstra treedt af. Zij is 10 jaar lid geweest van de oudervereniging
waarvan 3 jaar als voorzitter. Simone en Jack bedanken Thérèse voor haar inzet
en de fijne samenwerking! Bianca Slagter en Marijke Kwantes zijn gekozen als
regulier lid. Er is geen bezwaar gemaakt.
Schriftelijke vragen
Geen.
Rondvraag
- Annushka Kamp vraagt of er nog gekeken gaat worden naar het protocol met
betrekking tot het luizen pluizen. Leonick en Melissa gaan hier mee aan de
slag dit schooljaar. Het protocol zal worden herzien en er zal een bijeenkomst
voor de ouders zijn die luizen pluizen.
- Wilma Schipper heeft zich uiteindelijk heel laat aangemeld voor de
vergadering. De communicatie over de jaarvergadering liet op zich wachten.
Volgend schooljaar zullen we hier eerder mee starten.
De voorzitter bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en sluit de
vergadering af.
Sluiting 20.30 uur

