Zakelijke ouderavond maandag 20 oktober 2014
Aanwezig: Chananja Scholtmeijer, Gea van der Wal, Grietje van der Wal, Nienke Nauta,
Marja Hospes, Moniek van Drogen, Rinie Achtien, Yke Bruinsma, Maaike van den Bos,
Pietsje Couperus, Annet Althuisius, Gert Schutten, Margje Veenstra en
Lenneke vd Heide. (14 personen)
1. Opening om 19.30 uur door Gert Schutten (voorzitter OR).
2. Financiën door Gerda Schram
- Er is een terugloop van inkomsten van het oud papier.
- Schoolreisjes: 7-8 gaat het ene jaar naar Ameland en het andere jaar naar Bakkeveen. Het ene jaar is
wat duurder dan het andere jaar. Dit is momenteel niet kostendekkend. De andere groepen zijn op
het moment wel kostendekkend.
Groep 7-8 betaalt momenteel € 62,--. Gerda Schram heeft de bedragen vergeleken met de andere
scholen in het cluster. Dat was meer dan €10,-- hoger dan dat van ons. Daarom het voorstel om voor
schooljaar 2014-2015, € 5,-- bij het bedrag op te doen.
Het idee is om elk jaar de ouderbijdrage van alle groepen met €2,--te verhogen indien nodig. Dit
wordt op de volgende zakelijke ouderavond voorgesteld en daar wordt dan opnieuw weer over
gestemd.
- Er gaat ook geld naar het Sinterklaasfeest, het sprookje, de kerstviering, herfst en paasactiviteiten,
schoolontbijt, koningsdag, laatste schooldag, schoolvoetbal, survival de Knipe, schaatsen Thialf,
skodoar en Bonte jûn.
- Verschillende activiteiten kunnen eventueel anders worden ingevuld. We hebben het over een
verandering van de kerstviering gehad.
Een idee van de kerstviering is om een lopend buffet te houden. Iedereen maakt thuis een gerecht en
neemt dat mee naar school. Het hoe en wat komt op de OR op de agenda.
- De bus van het schoolreisje is € 600,-- voor groep 3 t/m 6. Het idee is om met auto’s te gaan dit
schooljaar. Dit zal de kosten enorm drukken. (Er is wel een onkostenvergoeding)
- We hebben nu nog een buffer van de tussenschoolse opvang van €600.--. Dit is een mooi extraatje.
Stemming: Beslissing van 5 euro omhoog voor groep 7-8 voor 2014-2015 :
Iedereen stemt voor.
Groep 1-2
Groep 3-6
Groep 7-8

27 euro
47 euro
67 euro

3. Decharge kascontrole.
Piet Hospes en Auke Meijer zijn een avond bij Gerda Schram lang geweest. Zij hebben de kas
gecontroleerd en daarover decharge verleend.
Annet Althuisius zal één van beide heren vervangen voor de kascontrole voor 2014-2015. Dit om elk jaar
één te vervangen en één gaat door voor een periode van 2 jaar.
4. De vergadering is gesloten om 20.05 uur. Iedereen wordt hartelijk bedankt voor zijn/haar bijdrage.

