Verslag 1e deel inloop jaarvergadering OR/MR op woensdagavond 26 oktober 2016
Verslag van de algemene jaarvergadering m.b.t. activiteiten en financiën ouderraad. N.a.v. het
jaarverslag:
 Er wordt gevraagd of er al iets meer bekend is van de werkgroep “continurooster” (deze is
opgericht naar aanleiding van vragen van ouders over dit onderwerp) Dit betreft geen onderwerp
van de OR, maar dhr. Rien Gebraad geeft hier uitleg over. Dhr. Gebraad heeft een onafhankelijk
deskundige gesproken. Dit bureau heeft al 80 trajecten gedaan voor verschillende scholen. Eerst
wordt er met de werkgroep gesproken. ( deze bestaat uit Maura Adam namens de MR, Lieneke
van Herk namens de leerkrachten, Lisette Noordegraaf en Els Berk als ouders) Op 23 november
zal er een bijeenkomst zijn met het team (directie en leerkrachten), ’s avonds zal er een
bijeenkomst zijn voor ouders. Voor het eind van het kalenderjaar vindt er een ouderraadpleging
plaats. Dit zal geen bindende uitslag zijn. De uiteindelijke beslissing ligt bij de directie. Uiterlijk
eind maart zal er een beslissing worden genomen door de schoolleiding.
Financieel verslag:
 De vraag wordt gesteld waar de cijfers van 2015 op gebaseerd zijn? Deze hebben wij gekregen
van de vorige penningmeester en de bedragen worden aangeleverd door de verschillende
commissies.
 Een van de aanwezige ouders geeft aan dat er een verschil is van €500,00 in de boekhouding. De
kascontrolecommissie heeft dit niet opgemerkt. Het is onduidelijk waar dit verschil precies
vandaan komt. De penningmeester gaat dit uitzoeken. (Inmiddels is een bon teruggevonden
welke nog niet was verwerkt in de administratie en het verschil verklaart.)
 De vraag wordt gesteld waarom de werkweek niet op de begroting staat? Net als schoolreis wordt
dit apart door ouders betaald van de desbetreffende leerlingen en niet van de oudergelden en
staat daarom niet op onze begroting.
 Er wordt gevraagd of het niet handiger is wanneer er voor de zomervakantie de ouderbijdragen
betaald worden voor het komende schooljaar, zodat de inkomsten van te voren helder zijn en niet
wanneer het jaar voorbij is. Dit is een punt wat we meenemen.
 Het bedrag gebudgetteerd voor de musical vinden een aantal van de aanwezige ouders aan de
hoge kant. Kan dit niet anders/ goedkoper? De kosten voor de musical zitten vooral in de zaalhuur
van de Drie Maenen. Deze is gestegen sinds we gemeente Krimpenerwaard zijn geworden. Ook de
kosten voor licht en geluid bij de voorstelling dragen bij aan dit bedrag. Ondanks dat we het
erover eens zijn dat onze kinderen ook in groep 8 komen en het een feest is van de hele school,
kan er bijvoorbeeld gekeken worden of de musical niet elders (goedkoper) opgevoerd kan
worden. Dit zou besproken kunnen worden met de organiserende partij.
 Er zijn verder geen opmerkingen over de begroting voor het schooljaar 2016/2017. De vrijwillige
ouderbijdrage is vastgesteld op € 27,50.
Fijn dat er meegedacht is door de ouders die de jaarvergadering hebben bijgewoond. Hartelijk
dank hiervoor en we nemen de punten mee in onze vergadering.

