Notulen OR de Sterrensteen 22 februari 2016
Agenda:
OBS de Sterrensteen

Aanwezig:
Birgit van Dijk, Giorgio Cisci, Hilda
Mekkering, Jahanara Rozeboom,
Linda Heikens, Ricardo Hoogenboom,
Richard Grummel, Wouter Draaisma,
Samantha Boer, Wilma Bolhuis

Datum: 20151026

Notulist:
Opening/ voorzitter:
Vaststellen notulen
vorige vergadering
Mededelingen:
Directie
Voorzitter
Penningmeester
Agendapunten:
8+9
Martiniplaza
Brugfunctionaris

Samantha Boer
Giorgio
151207

Afwezig:

wie
Wilma

Opmerkingen:
Birgit heeft Wilma uitgenodigd o.a.
om hulp te vragen bij de
voorstelling in Martiniplaza op 24
maart 2016 en om uit leg te geven
wat de brugfunctionaris precies
doet.

Soort
overleg:
Ouderraad
vergadering

Vaststelling notulen van 7 december
2015

In de weken na de Krokusvakantie
vertegenwoordigt elke klas een
land en dit wordt afgesloten met
een optreden door de kinderen in
Martiniplaza. Op deze avond is hulp
van de OR nodig. De inloop is vanaf
18.00 en er zijn mensen nodig b.v.
ontvangst, garderobe, opruimen.
Alle aanwezigen zijn deze avond
bereid mee te helpen.
Wilma is brugfunctionaris. Ouders
kunnen bij haar terecht voor het
kindpakket. Hierdoor kunnen ze
een budget krijgen voor b.v. een
fiets, laptop, geld voor schoolreis,
sport en cultuur. Stichting Leergeld
zorgt dan ook voor benodigde
kleding. Wilma doet de aanvragen
voor deze bijdrage. Misschien is het
handig om Wilma te noemen in de
brief van de ouderbijdrage, zodat
ouders weten dat zij haar kunnen
benaderen. Donderdag 25 februari
van 13.00 tot 14.00 in het VSD
lokaal worden er posters ter
promotie van het kindpakket

Actie van:
allen
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gepresenteerd. Ook de krant is
hiervoor benaderd.
1 Vertrek secretaris

Giorgio

2. Opvolging
bestuursleden

Giorgio

3. Financieel
Jaarverslag

Wouter

De secretaris van de OR heeft zich
per direct teruggetrokken uit de
OR. Om persoonlijke redenen was
Lidi niet in staat om de functie op
de afgesproken manier uit te
voeren. De laatste notulen van
november 2015 zijn niet
aangeleverd. Lidi was tevens
touwtrekker van Sinterklaas; een
aantal uitgaven i.v.m. Sinterklaas
heeft ze nog niet verantwoord. Er
zijn inmiddels meerdere pogingen
ondernomen om (persoonlijk)
contact met haar op te nemen om
de ontbrekende informatie boven
water te krijgen . Dit is tot op
heden niet gelukt. Voorzitter en
penningmeester ondernemen deze
week actie om deze kwestie af te
handelen en tot een goed einde te
brengen.
Dit is Giorgio zijn laatste jaar als
voorzitter. Linda wordt
voorgedragen door Giorgio als
nieuwe voorzitter. De voorzitter
moet echter wel gekozen worden.
We laten de OR stemmen. Linda
wordt unaniem als nieuwe
voorzitter gekozen.
Door het vertrek van de secretaris
moet deze functie per direct
ingevuld worden. Samantha gaat
dit voor het lopende jaar invullen
en denkt nog over een definitieve
invulling van de functie.
Financieel jaarverslag is gereed
voor 2014/2015. De kascontrole is
geweest op pintransacties zonder
bon akkoord.
Er is nu ongeveer 25% van de
ouderbijdrage binnen en volgt nog
een tweede incassoronde samen
met de SOZAWE hopen we dit jaar
op 50% uit te komen.
Wouter wil nog een
herinneringsbrief mailen aan Birgit
die verstuurd kan worden aan

Wouter/Giorgio

Wouter/
Birgit/
Giorgio
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ouders die nog niet betaald hebben.
Birgit gaat hier naar kijken.
In de volgende vergadering moet
ook gekeken worden hoeveel er
betaald moet worden voor
instromende kinderen.
Wouter heeft nog papieren
kasboeken. Wat hiermee te doen? 7
jaar bewaren en dan weggooien.
Kunnen in de OR kast?
De touwtrekker van een evenement
zal de hulpouders bij het evenement
moeten betrekken en aangeven,
waarbij er hulp gebruikt kan worden.

4. Inschakeling
hulpouders; wie en
hoe

Giorgio

5. Opruimen,
uitzoeken en opslap
OR spullen

Linda

Linda gaat een datum prikken en
kijken wie er mee kan helpen om de
OR kasten op de Siersteen en de
Radium op te ruimen.

6. aftrap
Wandelvierdaagse

Linda

Dit jaar is de W4D van 23 t/m 26
mei. Er wordt gekozen voor lopen in
de Stad om het duidelijk te houden
voor de ouders. De bedoeling is om
dit jaar de 5 en 10 km aan te bieden.
Linda en Richard zijn touw-trekker.

7. Pasen
ontbijt/lunch

Birgit

10-11. Hesjes en
boek afscheid groep
8

Birgit

Birgit geeft aan dit jaar geen
paasontbijt/lunch te doen ivm het
optreden in Martiniplaza 24 maart.
Dit wordt te druk voor de jongste
kinderen. Er wordt een paashaas
geopperd. Hilda is ook dit jaar
touwtrekker voor Pasen.
Er zijn hesjes voor de kinderen in de
maak voor schoolreisjes, W4D e.d.
Het logo van de school komt voorop.
Nu gaat Richard vragen of WIJ
Groningen achterop wil af sponsor.
Er is een origineel boek als
herinnering aan je schooltijd ‘het
aanzien van’ als cadeau voor groep 8
als idee binnengekomen, maar dit
jaar is er nog een voorraad USBsticks en het budget is niet
toereikend.
geen
de kerstevaluatie zal de komende
vergadering op de agenda staan.
Giorgio sluit de vergadering om
22.15. De volgende vergadering is op
21 om 20.00 uur

12. Kaartje OR
Rondvraag:
Sluiting

touwtrekker

Linda

Hilda

Richard

