Verslag jaarvergadering Ouderraad 2018/2019 Catamaran
Datum
Aanvang
Plaats

:
:
:

17-10-2018
20.00 uur
Maria Daneelserf 22-24 Capelle aan den IJssel

Aanwezig

:

De ouderraad, Priscilla Macare, 11 ouders,
2 teamleden en de directeur.

Verslag
1. Opening:
Om 20.00 uur opent de voorzitter de vergadering en heet een ieder van harte
welkom.
2. Afsluiting Schooljaar 2017-1018.
• Priscilla heeft de begroting en jaarcijfers van het afgelopen schooljaar
uitgeprint en deelt deze uit aan de aanwezigen.
• Priscilla geeft tekst en uitleg betreffende de diverse kolommen en
opgevoerde posten.
• Er zijn geen vragen, hiermee wordt de begroting 2017-2018 door de
vergadering goedgekeurd.
• Priscilla neemt afscheid als penningmeester en de ouderraad, Ingeborg
bedankt Priscilla voor haar diensten van de afgelopen jaren.
• Arienne zal de rol van penningmeester op zich gaan nemen.
• Ingeborg stelt Eddy voor aan de aanwezigen als nieuw OR lid, de
vergadering stemt hiermee in.
• Een aantal van de aanwezige ouders bedankt de OR voor haar inzet en
de organisatie van een aantal leuke en geslaagde activiteiten in het
vorige schooljaar.
3. Vaststellen ouderbijdrage schooljaar 2018-2019.
• Ingeborg stelt, omdat wij vorig jaar goed uit zijn gekomen, voor om de
ouderbijdrage voor de groepen 1 t/m 6 net als vorig jaar vast te stellen op
€ 50,00 per kind.
• Voor groep 7 € 90,00 per kind
• Voor groep 8 € 100,00 per kind.
• Groep 7 is dit jaar hoger omdat zij dit jaar in principe mee gaan op kamp.
• Eén van de aanwezige ouders stelt voor om nog even te wachten met het
vaststellen van de bijdrage voor groep 7, omdat er nog een gesprek zal
plaatsvinden tussen de ouders, leerkrachten en directie. Er is nog veel
niet duidelijk en er zijn veel vragen over het kamp voor kinderen uit groep
7.

•

Hedy van Harselaar (directeur) stelt voor om voor volgend jaar in ieder
geval vroegtijdig te communiceren over dit soort zaken. Hiermee kunnen
dit soort onduidelijkheden vroegtijdig gesignaleerd worden.

•

Eddy stelt voor om de bijdrage (onder voorbehoud voor groep 7 en 8)
toch vast te stellen. Bijstellen kan altijd nog. Een ieder gaat hiermee
akkoord.

•

Hedy gaat de ouders van groep 7 uitnodigen voor een gesprek.

•

Ingrid Flik (leerkracht) vertelt hoe zij het bedrag voor het kamp van
afgelopen jaar besteed heeft en ook wat zij allemaal gedaan hebben.

•

Iedereen gaat verder akkoord met de voorgestelde bedragen.

•

Monique Liesting (leerkracht) vraagt of er in de brief naar de ouders
duidelijk gecommuniceerd kan worden over wat te doen wanneer de
ouderbijdrage niet betaald kan worden. Als we dit vroegtijdig weten dan
kunnen we hierop anticiperen en mee helpen/denken aan een oplossing.

4. Overige zaken/ Rondvraag
• Ingeborg gaat samen met Hesley Wijnaldem (MR) en Hedy zitten om
naar de statuten te kijken. Deze zijn nu nog gebaseerd op twee locaties
en zullen herschreven worden naar één locatie.
• Een aantal van de aanwezige ouders vraagt zich af of de school enige
invloed kan uitoefenen om het parkeerprobleem rondom de school aan te
(laten) pakken. Hedy geeft aan dat dit probleem al veel langer speelt,
maar zij gaat het wel nog eens bij handhaving onder de aandacht
brengen.
• Hedy zal bovenstaande problematiek ook nog eens in de flessenpost
onder de aandacht brengen van de ouders.
• Ingeborg geeft aan dat het nog steeds mogelijk is om oud papier in te
leveren op school. De opbrengst hiervan komt ten goede van alle klassen
op school. Hedy gaat dit ook nog eens laten vermelden in de flessenpost.
• Monique geeft aan dat er eens in de zoveel tijd een activiteit wordt
georganiseerd waarbij beide scholen en de peuterspeelzaal samen
werken. Dit is leuk voor alle kinderen maar ook voor de scholen, Hierdoor
komen zij bij een breed publiek onder de aandacht. Aankomende vrijdag
19-10-2018 is er een voorleesactiviteit.
• Hedy is blij met de grote opkomst, zij is aangenaam verrast. Dit geeft de
betrokkenheid van de ouders weer.
• Om 20.55 uur sluit Ingeborg de vergadering. Zij bedankt iedereen voor
zijn of haar komst. Hierbij spreekt zij uit dat wij er met elkaar een mooi
schooljaar van gaan maken.

2

