Ouderraad Jozefschool

Notulen OR Jaarvergadering: donderdag, 19 oktober 2017
Aanwezig:

Martijn Verschuur (voorzitter), Tjipke Bokma (Penningmeester), Liesbeth Schuit (Secretaris),
Antoine Zwagerman (Team), Judith Verbeek (Team), Marry Vink (Team), Nicole van der
Zwaard, Silvia Koolbergen, Michel Post, Sandra Lissenburg, Nicole Arkenhout, , Marjolein
Verboom, Patricia Stevens, Sabine Evripidou, Christa Vogelaar, Jany Vreeken, Jennifer Smit,
Bas Maarse (evt toekomstig OR), Fleur Bosse (evt toekomstig OR), Sandra Moes (Ouder),
Danielle Blok (Ouder)

Afwezig:

Anneke Levahrt, Marije Piet, André de Jeu, Margo Lambooij, Barbara Essenberg, Ester
Kamps, Eva Schreiber, Bettine Clemens
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Opening:
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. In het bijzonder aan de aanwezige
ouders Sandra Moes en Danielle Blok en aan de aspirant nieuwe OR leden Bas Maarse en Fleur
Bosse. Ook een speciaal welkom aan de nieuwe leden: Liesbeth Schuit, Ester Kamps (afwezig) en
retournerend nieuw lid Sandra Lissenburg
Vaststellen van de agenda:
Er zijn geen wijzigingen
Notulen vorige jaarvergadering dd 3 november 2016
Tijdens de rondvraag is vorig jaar gesproken over een andere opzet van de OR Jaarvergadering, dit is
dit jaar nagelaten. Actie om na te denken over de jaarvergadering volgend jaar, eventueel gekoppeld
aan een activiteit in de hoop dat er meer ouders geïnteresseerd zijn om te komen.




Aftreding leden, benoeming nieuwe leden
Aftreding: Joyce Schwegler, Nicole Spangenberg, Jacqueline de Vries (secretaris)
Toetreding: Sandra Lissenburg, Ester Kamps, Liesbeth Schuit (secretaris)




Overzicht commissies:
Het aantal leden van de verschillende commissies is toereikend
Draaiboeken zijn erg belangrijk voor eventuele opvolging van team leden
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Financieel Overzicht 2016/2017 & begroting 2017 / 2018:
Uitleg Tjipke Bokma dat de OR een stichting is zonder winstbejag.
De OR maakt elk jaar een begroting
Realisatie 16/17
Uitleg over reserveringen schoolreis / poldersport – worden gespreid over 2 jaar
Rente ook over meer-jaarse Ouderbijdrage werkweek
Ouderbijdrages zijn goed betaald, de laatste paar kosten wel veel energie
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Goed jaar gedraaid, uitkomst klein negatief saldo door aanschaf nieuwe sportkleding. Aangeschaft
door deel giften, deel bijgelegd.
Aan giften is vorig jaar ongeveer 1,600 euro ontvangen.
Begroting:
Ouderbijdrage op basis van aantal kinderen die aan het begin van het schooljaar start
Carnaval verwacht extra uitgaven dit jaar
Afscheid groep 8 gaat iets omhoog vanwege kosten Crown theater, OR bijdrage groep 8 afscheid is
slechts een fractie van de werkelijke kosten.
Kas commissie:
Bedankje aan kas commissie voor het controleren van de boeken. Kas commissie dit jaar gedaan
door Bas Maarse en Rien van Beemen (MR).
Terugkoppeling Bas Maarse over controleren van boeken: Boeken zien er keurig uit, uitgebreide spot
checks gedaan en geen eigenaardigheden gevonden. Geen op/aanmerkingen.
Kascontrole volgend jaar: Rien van Beemen (MR) en Bas Maarse.
Jaarverslag Activititeiten:
Uitgebreide presentatie van de diverse activiteiten die de OR organiseert aan de hand van foto’s.
Voor details van de activiteiten verwijzen we graag naar het OR jaarverslag.
Rondvraag:
Nicole van der Zwaard: 1 van de aanwezige ouders is nieuw op school. Nicole vraagt of ze een warm
welkom is geheten op school? Positief antwoord, Danielle Blok is ook meteen reserve
klassenmoeder geworden en krijgt veel informatie. Omdat ze in groep 3 instroomt heeft ze wel het
gevoel dat ze iets heeft gemist.
Christa Vogelaar: Oude groep 8-ers zouden eventueel graag helpen bij het mini-voetbal toernooi of
bij de sportdag.

