Notulen Zakelijke Ouderavond
OBS Het Slingertouw

Datum:
Aanvang:
Locatie:
Voorzitter:
Notulen:

Dinsdag 15 oktober 2019
20.00 – 20.30
Klaslokaal OBS Het Slingertouw, Schoterplein 29
Mark Hoefman (MR)
Esther van Zellingen- Weijters (OV)

Aanwezig: MR leden en OV leden, Keimpe Strikwerda
1.
2.

Opening om 20.00 uur door voorzitter Mark Hoefman (MR).
Verslaglegging Oudervereniging 2018- 2019:
Siemen, voorzitter OV, laat via een presentatie de activiteiten van de OV zien en geeft
toelichting op het beleidsplan en financiële begroting. (De presentatie is als bijlage
toegevoegd)
Er is altijd nog ruimte voor nieuwe leden. OV is al heel erg blij dat er een aantal helpende
handen zich aangemeld hebben om te ondersteunen bij diverse activiteiten. Heeft u af en toe
nog tijd over… Voel u vrij om zich aan te melden bij de OV.
Oud papier: M.i.v. het nieuwe schooljaar wordt het door Omrin anders georganiseerd. De
ophaalactie wordt door Omrin zelf gedaan. Daar tegenover moet een prestatie staan vanuit de
scholen middels bijvoorbeeld het scheiden van afval. De OV gaat zich met een werkgroep
beraden wat voor activiteiten we kunnen gaan organiseren met de leerlingen van school. Input
van ouders van leerlingen is zeer welkom.
Er ligt een voorstel van de verhoging van de ouderbijdrage voor het schooljaar 2020-2021. Het
betreft een verhoging van €5,00 per jaar. Voor het komend schooljaar is de ouderbijdrage nog
€30,00. Er wordt een toelichting gegeven op de redenen voor verhoging;
- De kosten van activiteiten nemen in zijn totaliteit toe.
- Om uitjes voor IPC te blijven doen is een financiële bijdrage nodig naast de bijdrage vanuit
school. Keimpe geeft nog de toelichting dat er vanuit school ook sponsoren gezocht gaan
worden om uitjes te kunnen financieren.
- Wellicht minder inkomsten vanuit de oud papier opbrengsten.
De aanwezige leden geven goedkeuring voor verhoging van de ouderbijdrage m.i.v.
schooljaar 2020-2021 van €30,00 naar €35,00.
De OV heeft een spaarrekening waarop een bedrag van €10.000 staat. Daar dit gelden zijn
om te besteden aan de leerlingen van de school is in goed overleg met de leerkrachten
besloten om het gericht uit te geven aan o.a. de volgende punten;
- Vanuit school is er lesgeld beschikbaar voor het aanschaffen van lesmateriaal. Echter, om
uitbreiding van bepaalde rekenmaterialen te bekostigen is er geld nodig. Er is besloten om
een bijdrage te geven voor het aanschaffen van rekenmateriaal voor alle groepen.
- Verbetering schoolplein. Dit gaat in samenspraak met De Burcht. Er wordt gekeken naar de
mogelijkheden ervan.
- Eenmalige bijdrage voor IPC activiteiten.
Het spaargeld van de OV is na dit jaar op en er zal goed gebudgetteerd moeten worden voor
de activiteiten.
Keimpe spreekt namens het team en de leerlingen dat het enorm gewaardeerd wordt wat de
mensen van de MR en de OV doen. Zonder de vrijwillige inzet zijn veel dingen niet te
realiseren.

3.

MR:
Speerpunt vanuit de MR was de huisvesting. Dit blijft een punt van aandacht en wordt tot op
de voet gevolgd.
Het vierjarenplan wordt gevolgd. School is een opleidersschool. Er wordt gewerkt met een
nieuwe rekenmethode. En het is een IPC school.
MR heeft de ouderavond georganiseerd. Er wordt voor dit schooljaar ook weer gekeken naar
een nieuwe spreker.

4.

5.

Erik Hoefman en Maartje Landsman zijn afgetreden.
Het financieel overzicht laat weinig uitgaven zien. Er is op dit moment nog €450 in kas. Dit is
voldoende.
MR leden; dit is binnen de MR geregeld wat opvolging betreft.
OV leden; 1 voorzitter van de OV is gestopt.
Rondvraag;
Voorzitter MR merkt op dat er geen ouders aanwezig zijn. Hoe kunnen we meer ouders
hiervoor werven?
Keimpe geeft aan dat dit een punt is wat op andere scholen ook bestaat.
Er wordt nog geopperd dat een zakelijke ouderavond aan een ouderavond gekoppeld kan
worden. Daarop wordt aangegeven dat dit in het verleden ook gedaan is maar dat dit niet veel
meerwaarde geeft. We laten het hiermee zo.
Afsluiting; Voorzitter sluit om 20.30 uur het overleg en bedankt iedereen voor zijn/ haar
aandacht.

