Zakelijke ouderavond maandag 10 oktober 2016
Aanwezig: Daniëlle Dikkerboom, Wendy Mulder, Jeliena Kok, Johan Kok, Femmy Hulzinga,
Nynke Dam, Ike Bruinsma, Chananja Wiebenga, Nienke Nauta, Anita Hettinga, Sjouke Postma,
Anja Sijtsema, Evert Hospes, Maria de Vries, Pietje van het Meer, Yvonne Halbersma, Piet Hospes,
Harm van der Wal, Gert Schutten, Gerda Schram, Tialda Hoekstra, Yke Bruinsma, Gert Schutten, Margje
Veenstra, Hanneke van der Wal, Roelie Zijlstra, Idzard Silvius en Lenneke vd Heide. (28 personen)
1. Opening om 19.35 uur door Idzard Silvius. (PP. presentatie Natuurlijk leren in Onderwijsteam
Nannewiid.)
- Toekomstgericht en duurzaam openbaar onderwijs.
- Hoe brengen wij dat in de praktijk?
- Kunst en Cultuur, Wetenschap en Techniek, Ondernemen, Sociaal-emotionele ontwikkeling., digitale
geletterdheid ICT efficiënt en verantwoord gebruiken, Burgerschap en integratie, Zelfregulering,
Doelgericht en passend gedrag , Communiceren, Kritisch denken.
- Creatief denken, Ontdekkend leren, Talent ontwikkeling, Buddyactiviteiten, Engels, 3 Taligheid, Vakken
integreren.
2. Afscheid MR/OR leden:
Voorzitster Tialda Hoekstra overhandigt een doosje Merci als dank aan de MR leden Arthur Scholtmeijer
(afwezig), Marco Oenema (afwezig) en Gerda Schram (aanwezig) en aan de OR leden: Gert Schutten
(aanwezig), Chananja Wiebenga (aanwezig) en Hilda de Jong, (afwezig)
3. Nieuwe MR/OR:
Zij stelt de nieuwe leden van de MR en OR voor. In de MR komen: Piet Hospes, Sjouke Postma en Anja
Sijtsema.
In de OR komt Wendy Mulder het team versterken. Welkom!
4. Vaststellen van de notulen van de vorige vergadering, de zakelijke ouderavond van 28 september 2016
(notulen staan op de website van school)
Geen op of aanmerkingen.
5. Financiën:
Gerda Schram heeft een overzicht gemaakt van de uitgaven en inkomsten van schooljaar 2015-2016.
De prijs van het oud papier was dit jaar gunstig. € 900,- meer ten opzichte van vorig jaar.
Idee om goed te kijken welke kosten bij Primus horen en welke bij de OR. Bijvoorbeeld de koffie voor in
het apparaat. Gerda heeft dat met Yvonne (nieuwe penningmeester) besproken.
Er is nog altijd een post van zolder. Hier staat nog € 3000,- op. Zonder zolderkosten staat er € 2800,- op de
rekening. We moeten wel goed kijken naar de kleine uitgaves.
Voorstel is om de ouderbijdrage gelijk te houden ten opzichte van vorig jaar. Hier wordt positief op
gereageerd.
Groep 1-2
€ 27,Groep 3 t/m 6 €47,Groep 7-8
€69,* Toelichting oud papier door Sjouke Postma: Rottum is een goed voorbeeld van hoe papier ingezameld
moet worden. In de grijze container zit weinig oud papier. Hiermee laten we zien dat we goed bezig zijn
met het scheiden van oud papier. De vaste prijs vervalt en de prijs van papier gaat daarom naar beneden.
De gemeente trekt de handen na 5 jaar er af. Na 5 jaar zal er dus geen inkomsten meer komen vanuit

het oud papier. Dit is erg jammer.
We moeten ons op andere dingen richten. Bijvoorbeeld Bag2school. Helaas brengt dit niet zoveel op.
Nog andere inkomsten zijn de lentefair, prijzen bonte jûn e.d.
6. Decharge kascontrole:
Evert Hospes en Annet Althuisius hebben de kas bekeken en decharge verleend. Annet Althuisius stapt er
uit en Nynke Dam stapt er in. Zij zal volgend jaar samen met Evert Hospes de kas van 2016-2017
controleren.

7. WVTTK:
- Geen punten.
8. Sluiting: De vergadering wordt door Tialda Hoekstra gesloten om 20.30 uur. Iedereen wordt hartelijk
bedankt voor zijn/haar bijdrage.

