Notulen OR, 7-9-2016
Aanwezig: Ilse Dortmans, voorzitter
Femke van der Velden, Penningmeester
Jannita Kanters, OR lid
Anne van den Berg, Secretaris
Punten die besproken zijn:


Femke heeft het financieel verslag van schooljaar 2015-2016 helemaal
afgerond. Ook de begroting voor 2016-2017 is klaar.
Voor de volgende vergadering wordt de MR uitgenodigd om deze toe te
lichten.



Cindy heeft de evaluatie van het verloop van het kamp en de musical het
afgelopen jaar op zich genomen. In principe staan het kamp en de musical los
van de OR. Wij zorgen alleen voor een financiële bijdrage, school is het
aanspreekpunt.

 De taakverdeling van de OR 2016-1017 is als volgt:
Voorzitter: Ilse
De voorzitter is belast met het bijeenroepen en leiden van de vergaderingen
van de ouderraad. Tevens beheert de voorzitter de mailbox van de OR en
onderhoudt ze het contact met school en de MR
Penningmeester: Femke
De penningmeester beheert de ouderbijdragen, maakt aan het eind van een
boekjaar een financieel verslag en stelt de begroting voor het komende jaar
op. Deze wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de ouderraad en de MR.
Ook beheert de penningmeester de website.
OR-lid: Jannita
Het OR-lid maakt de notulen van de vergaderingen en is
contactpersoon/aanspreekpunt van de verschillende werkgroepen.
Secretaris: Anne
De secretaris is belast met het maken van de notulen van de vergaderingen
van de ouderraad, het beheer van het archief van de ouderraad en het up to
date houden van de draaiboeken.
Ook stuurt de secretaris een kaartje bij verjaardagen, geboortes, overlijden ed
naar het team.


Het bankje dat geschonken wordt aan school namens alle kinderen en ouders
is ondertussen besteld en geplaatst. Deze zal tijdens de opening op 7 oktober
as officieel 'geopend' worden.



Ook het buitenspeelgoed dat is aangeschaft van de opbrengst van Bag To
School, is ondertussen uitgedeeld aan alle groepen en in gebruik genomen.

