Zakelijke ouderavond maandag 28
september 2015
Aanwezig: Pietsje Couperus, Gert Schutten, Gerda Schram, Hanneke
van der Wal, Idzard Silvius, Margje Veenstra Lenneke vd Heide en
Chananja Scholtmeijer
1. Opening om 19.30 uur door Gert Schutten (voorzitter OV en OR)
2. Stemming over benoeming Chananja Scholtmeijer als secretaris van
de Oudervereniging van de Ynset.
Chananja Scholtmeijer is aangenomen als secretaris van de
oudervereniging.
Alle ouders hebben positief gestemd
3. Notulen zakelijke ouderavond 20 oktober 2014 goed gekeurd
4. Financiën door Gerda Schram
- Omdat Gerda vorig jaar al had aangegeven, dat de oud papier
inkomsten veel zouden dalen, hebben we afgelopen jaar geprobeerd om
op andere manieren aan extra geld te komen, en erg gesnoeid in de
uitgaven.
Hierdoor zijn we dit schooljaar toch op een positief saldo uitgekomen van
€ 67,Inkomsten:
- de ouderbijdrage is omhoog gegaan
- lente fair, bonte avond
Bezuinigingen (oa)
- Schoolreis. Niet met de bus op schoolreis geweest, maar met
auto’s, dat is een grote kosten besparing. (Het team heeft het er
nog niet over gehad, maar advies omdat dit jaar weer te doen.)
- Kerstfeest. Kinderen namen eigen gemaakt eten mee, we vonden
deze invulling leuker, en kosten besparend, heel positief dus!
- Minder kosten voor de skodoar
- Subsidie gedeclareerd voor techniek projecten

Het schoolreisje van groep 7/8 is (nog) niet kosten dekkend. Het
schoolreisje naar Ameland is duurder, dit jaar weer naar Bakkeveen, heft
elkaar aardig op, maar nog net niet. Blijft een te kort. (niet heel erg)
Verder hebben we afgelopen jaar een grote uitgave gedaan voor nieuwe
schooltenues (voor voetbal e.d.)
Er is tevredenheid met hoe het nu loopt, maar we moeten dit wel door
blijven zetten.
Stemming schoolgeld:
- Voorstel om schoolgeld voor groep 7/8 te verhogen met €2, -omdat
dat nog niet kosten dekkend is.
Voorstel aangenomen door alle aanwezige ouders
- Voor de andere groepen geen verhoging, deze zijn kosten
dekkend.
Voorstel aangenomen door alle aanwezige ouders
De ouderbijdrage voor komend schooljaar wordt dus:
Groep 1/2
Groep 3-6
Groep 7-8

27 euro
47 euro
69 euro

5. Decharge kascontrole.
Piet Hospes en Annet Althuisius zijn een avond bij Gerda Schram langs
geweest. Zij hebben de kas gecontroleerd en daarover decharge
verleend. Er moet een nieuw lid komen om Piet Hospes te vervangen.
Dit om elk jaar één te vervangen en één gaat door voor een periode van
2 jaar. Er word een ouder gevraagd door Gerda Schram.
6. De vergadering is gesloten om 19.50 uur.
Bedankt voor de grote opkomst

