Notulen OR de Sterrensteen 22 juni 2015
Notulen:
OBS de Sterrensteen

Aanwezig:

Datum:
22 juni 2015

Annet Rikkink, Birgit van Dijk, Debbie
Dekker, Giorgio Cisci, Hilda Mekkering,
Jahanara Rozeboom, Joke Trouwborst,
Linda Heikens, Linda Spaan, Nienke
Lucken, Ricardo Hoogenboom, Richard
Grummel, Wouter Draaisma, Hanan el
Hami, Lidi Ruttenberg, Samantha Boer,
Vera van der Waarden

Afwezig:

Onderstreepte personen

Opening/ voorzitter:

Notulist:
Giorgio Cisci
20:00

Lidi Ruttenberg
Welkom door Giorgio.

Notulen vorige
vergadering

Datum:
27-05-2015

Notulen van 27 mei zijn akkoord en
vastgesteld.

Birgit / Vera

Rinske haar zoontje ligt in het
ziekenhuis en is vandaag geopereerd,
de laatste berichten zijn dat dit
allemaal goed is gegaan.

Soort
overleg:
Ouderraad
vergadering

Mededelingen:
Directie

Daarnaast is het heel hechtisch en
druk, zoals bij iedereen wel bekend.
De groepsindelingen zijn nog niet
helemaal compleet, verwachting is
dat dit in de loop van de week
afgerond is.
Het aantal leerlingen neemt toe op de
school, ondanks de fusie. Vooral mbt.
De onderbouw, we starten met 75
leerlingen ten opzichte van 2014 met
70 leerlingen.
Het afscheid van Juf Fokje en juf
Anneke is gecommuniceerd. Juf Fokje
wil het klein houden, Juf Anneke pakt
dit groter aan. Deze week komen er
aanplakbiljetten voor het feest van
Juf Anneke in de hal en wellicht ook
bij de locale
supermarkt/supermarkten.
Afgesproken is dat enkel bij
pensionering er een cadeau vanuit de
OR wordt overhandigd. Samantha en
Linda H. zullen op beide dagen de
cadeau’s overhandigen.

Samantha /
Linda H.
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Voorzitter

Giorgio

Penningmeester

Wouter

Agendapunten:
1. Kascontrole en
decharge

wie
Wouter

Geen mededelingen
Geen mededelingen
Actie van:
Er is onduidelijkheid of de
kascontrole is uitgevoerd door
Marielle (MR) en haar partner,
Wouter heeft hier nog geen
terugkoppeling op gevonden.
Wouter stelt de vraag wie er de
decharge uiteindelijk geeft, zijn dat
de controlerende ouders of de leden
van de OR. Dit zijn de ouders van de
kascontrole.

2. Stemmen nieuwe
OR/reglement

Giorgio

Wouter geeft aan dat begin van het
schooljaar er decharge is verleend
voor het jaarverslag van aankomend
jaar, enkel hier mist nog de
definitieve financiele verslaglegging
van ivm ontbrekend akkoord van de
kascontroleurs.
Giorgio geeft aan dat er al enkele
malen gesproken is om de OR een
nieuwe vormgeving te geven met
daarbij 3 lagen, OR Bestuur, OR
Coordinatoren (touwtrekkers), OR
hulpouders.
Giorgio heeft een opzet gemaakt en
wil graag een stemming houden of
de OR in schooljaar 2015/2016 zo
van start gaat. Na diversen
afwegingen is er besloten dat de OR
van start gaat met 5 leden,
bestaande uit Giorgio, Wouter, Lidi,
Linda S. en Ricardo. Uiteraard blijven
de leden altijd welkom bij de
vergaderingen en worden de
touwtrekkers uitgenodigd zodra de
activiteit van hen besproken wordt.
Daarnaast is besloten dat Debbie en
Marianne niet meer aanwezig
hoeven te zijn, maandelijks wordt
Birgit uitgenodigd en zij bekijkt of
Vera of leraressen uitgenodigd
moeten worden voor bepaalde
onderwerpen.
Samen met de MR is besproken dat
de vergaderingen tegelijkertijd

Notulen OR de Sterrensteen 22 juni 2015
gehouden worden en er wellicht
soms raakvlakken zijn, waardoor er
samen gesproken kan worden over
bepaalde onderwerpen en dus
vergaderingen samengevoegd
kunnen worden. Giorgio geeft aan
dat er meer samenwerking tussen
school/MR en OR zal komen.

3. Afscheid OR leden

4. Afscheid / Musical
groep 8

Giorgio

Joke

Linda H. merkt op dat er goed bewaakt
Giorgio
moet worden dat de OR niet het
signaal af gaat geven dat de groep te
hecht wordt, waarbij anderen niet
welkom zijn, dit in verband met het
verleden.
Giorgio bedankt alle 4 de dames, Linda
H., Annet, Joke en Nienke voor de
geleverde inzet de afgelopen jaren.
Joke verlaat de OR in verband met dat
haar dochter de Sterrensteen gaat
verlaten. De overige 3 dames hebben
aangegeven wel als hulpouder te
willen blijven fungereren. Giorgio
overhandigd de leden een
kleinigheidje.
Vera bedankt ook de 4 leden voor de
getoonde inzet.
Joke geeft aan dat alles geregeld is. Er
blijkt enige onduidelijkheid te zijn
over het programma en eventuele
pauzes.
Programma is als volgt:
Aankomst (koffie/thee en hapjes)
Musical
Pauze (frisdrank en hapjes, voor de
leerlingen in de klas frisdrank en zakje
chips)
Afscheid van de leerlingen
Ricardo en Joke gaan 25-06 de
boodschappen doen voor de Musical.
Het budget is € 125,00, waarvan er
voor € 55,00 paarse rozen via Richard
zijn besteld.

5.Kaartje OR

Giorgio

Er zijn geen hulpouders benodigd,
Lidi
voortaan dient hier tijdig op
ingespeeld te worden. Lidi zal de
hulpouders mailen en vragen of zij hen
volgend jaar eventueel weer mag
vragen indien nodig.
Er gaat nog een juf school verlaten, dit Joke
is nog niet gecommuniceerd. Deze juf
ontvangt een kaartje namens de OR.
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Rondvraag:

Sluiting

Birgit

21.45

uur

Laatste schooldag, hier staat gepland
een ijsje is dit nog nodig?
Afgesproken dit wel te doen, maar
hiervoor is nog niets ingeregeld. Lidi
zal de Lidl benaderen en krijgt de
juiste aantallen per locatie nog door
van Birgit. Lidi zal de hulpouders
benaderen, 2 per locatie is voldoende.
Het budget is € 75,00.
Giorgio sluit de vergadering.
Volgende vergadering: 24 augustus
2015

Lidi / Birgit

