Notulen zakelijke ouderavond donderdag 19 oktober 2017
Aanwezig: Daniëlle Dikkerboom, Wendy Mulder, Nynke Dam, Ike Bruinsma, Nienke Nauta,
Ronald Smink, Robert Lenes, Berber van der Wal, Anja Sijtsema, Marja Hospes, Yvonne
Halbersma, Piet Hospes, Tialda Hoekstra, Hanneke van der Wal, Rina Franke en Lenneke vd
Heide. (16 personen)
1. Opening 20.05 uur en vaststellen agenda door voorzitster Tialda Hoekstra.
Welkom!
Ingekomen agendapunt: Robert Lenes.
2. Vanuit de directie Rina Franke: De ontwikkelingen van de drietalige school en het
exchange project.
Rina vertelt over het project n.a.v. filmpje van Omrop Fryslân over het project. In week
45 komen de kinderen met hun leerkrachten Signe en Bente uit Denemarken naar
Nederland. Op maandag komen ze aan. Op dinsdag gaan ze naar de Schakel, woensdag
naar Oudehaske en donderdag komen ze naar de Ynset. Op donderdagavond wordt er
gezamenlijk gegeten. Vrijdagochtend gaan de kinderen weer naar huis met de trein. 4
juni gaan de kinderen van OT Nannewiid naar Denemarken toe.
Om het Engels een boost te geven zijn we dit schooljaar gestart met de native speaker,
Miss Marion. Zij komt elke donderdag bij ons op school. Na een jaar wordt gekeken hoe
we hier een vervolg aan geven.
3. Ingekomen agendapunt van Robert Lenes. De skodoar
Robert Lenes is voorzitter van dorpsbelang. Een paar jaar geleden was de skodoar een
samenwerking van het dorp en van de school. Door verschillende samenlopen van
omstandigheden zijn dorpsbelang en de school uit elkaar gegroeid. Ieder zijn eigen
bijdrage. De school wordt momenteel wel gemist in de bijdrage in het dorp. Hoe kunnen
we de samenwerking weer tot stand laten komen? Robert zal in overleg met het team
van de school.
4. Afscheid of benoemingen OR/MR: Dit jaar zijn er geen wijzigingen in de OR of MR.
Geen toevoegingen
5. De notulen van de vorige zakelijke ouderavond vergadering van
10-10-2016: (Deze staan op de website. de-ynset.nl)
geen opmerkingen
6. Financiën: Yvonne Halbersma
Yvonne heeft een overzicht gemaakt van de kosten van dit schooljaar 2015-2016. Hierin
staan de kosten van de activiteiten, schoolreisjes, kamp en diversen.
De inkomsten zijn van het oudpapier, ouderbijdrage, bag2school en bonte jûn. De
inkomsten van het oudpapier zullen vervallen. Er wordt nog éénmaal een bedrag
verstrekt.
De ouders betalen een ouderbijdrage. Daarbij inbegrepen zijn de schoolreizen. Idee is
om de bedragen dit jaar te verhogen. Groep 1-2 van € 27,- naar € 30. Groep 3 t/m 6 van
€ 47 naar € 50 en voor groep 7-8 naar € 69 naar € 80.
Dit wordt door stemming van de aanwezigen aangenomen. Voorstel is wel dat de

bedragen ook in termijnen betaald kunnen worden. Dit komt in de nieuwsbrief.
7. Decharge kascontrole: Nynke Dam en Evert Hospes
Goed gekeurd.
8. Wat verder ter tafel komt.
- Ideeën voor extra inkomsten voor de school. Er wordt gebrainstormd over activiteiten.
- Is er volgend jaar weer een uitwisseling met Denemarken? Volgend jaar gaat Jubbega
weer naar Denemarken. Als we weer zoiets willen dan is het met een andere school en
eventueel uit een ander land.
9. Sluiting 21.08 uur

