Notulen jaarvergadering 15 november 2018

19.30 Opening
Ilse opent de vergadering en stelt de leden van de ouderraad voor.
Notulen 9 november 2017
De notulen van de jaarvergadering van vorig jaar zijn vastgesteld en goedgekeurd.
Feedback activiteiten ouderraad
Het jaarverslag van de ouderraad 2017-2018 wordt gepresenteerd door middel van een PowerPoint
presentatie.
Mededelingen vanuit de OR: Stefan stopt met zijn functie als penningmeester. Maarten neemt het
van hem over. Elles en Erlyn zullen volgend jaar de OR gaan verlaten. De OR is op zoek naar nieuwe
leden.
Jaarverslag medezeggenschapsraad
Leontien stelt de leden van de MR voor. Er zijn geen vragen vanuit het publiek over het jaarverslag
van de MR 2018.
Leontien neemt het jaarverslag in vogelvlucht met ons door en staat bij de belangrijkste punten stil.
De MR heeft zich o.a. bezig gehouden met het onderwerp ouderbetrokkenheid. De MR heeft
onderzoek gedaan door middel van een klankbordgroep over wat er goed gaat en wat er beter zou
kunnen wat betreft de huidige rapporten. De ervaringen van de ouders zijn hierin meegenomen.
Hier komt een aantal bevindingen uit naar voren over de startgesprekken, de eindgesprekken en
over het belang van een inzichtelijk rapport voor ouders. Er komen eindgesprekken om terug te
blikken op het afgelopen schooljaar en dit dient tevens als overdracht naar de nieuwe groep. Er is
veel input gekomen en het team is hier verder mee aan de slag gegaan. Het team verwacht het
nieuwe rapport in februari te kunnen presenteren.
De directeur van de school, dhr. Joop Zuydgeest, zal na dit schooljaar met pensioen gaan. De MR is
nauw betrokken in de zoektocht naar een opvolger. Er is besproken welke competenties van een
directeur belangrijk zijn. Er is een profielschets opgesteld. Eind november zal de vacature eerst intern
binnen de Laurentius stichting worden uitgezet.
Financieel jaarverslag en begroting
Stefan presenteert het financiële jaarverslag en de begroting van de OR. Stefan geeft aan dat de OR
teveel geld in kas heeft. Dit is nog vanuit het verleden dat de OR de TSO organiseerde. Bij de
overname destijds door de Lange Keijzer is dit bedrag nog verrekend. Vanuit een enquête is naar
voren gekomen dat er extra geïnvesteerd gaat worden in muziekonderwijs. Er is een digitale
muziekmethode aangeschaft en bijbehorende muziekinstrumenten. Een aantal punten worden
toegelicht. Ouderbijdragen hebben meer opgebracht dan verwacht, niet alle ouders hebben de
bijdrage betaald. Er zijn meerdere herinneringen verstuurd. Met de inzameling van oud papier wordt

geld opgehaald. Met de sportdag was het i.v.m. goed weer niet nodig om een sportzaal af te huren.
Dit scheelt in de kosten.
Vanuit de leermiddelen wordt de excursie bij de Papaver betaald. Dit was altijd eenmaal per jaar en
zal nu twee keer per jaar worden. Voor het OR/MR/team bedankuitje is het dubbele bedrag
uitgegeven, dit omdat het vorige bedankuitje twee jaar geleden was. Afgelopen schooljaar is
meegedaan aan de Jantje Beton actie. Dit jaar willen we extra (750 i.p.v. 500) aan het goede doel
geven als de kinderen 250 euro hebben opgehaald. Daarnaast is er een bedrag begroot voor de
receptie van Joop.
Als advies wordt aan de OR meegegeven om minder geld in kas over te houden.
Kascommissie
Peter, Nicole en Maarten, als nieuwe penningmeester, hebben de controle van de kas gedaan. Dit
was transparant en netjes. Er is 1 bon gezien met een datum in de toekomst. Er bleek een verkeerd
jaartal op te staan. Rob neemt de kascontrole over van Nicole. Stefan draagt het
penningmeesterschap over aan Maarten.
Afsluiting en rondvraag
Joop bedankt Stefan voor zijn bijdrage als penningmeester en spreekt daarnaast zijn dankbaarheid
uit aan de alle leden van de OR en MR. Joop stelt het team aan iedereen voor. Er zijn geen vragen
voor de rondvraag. Einde van het formele gedeelte.
20.30 Workshop/kennismaking Mindfulness voor kinderen door Marloes Heemskerk

