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Aanwezig

Petra Bouterse (voorzitter)
Dominique Prins (secretaris)
Petra Delaere
Ida de Haan
Wim Velthuis
Romy Warmerdam
Margriet Weijzig
Joyce van Dijk
Stephanie Siem

Afwezig

Allette Bonnema

Afschrift

Leden Ouderraad
Medezeggenschapsraad
De heer M.Mees
Mevrouw M. Hallegraeff

Agenda
1. Opening
2. Mededelingen/binnengekomen stukken/lief- en leedpot
3. Verslag vergadering 18 juni 2012
4. Financieel verslag en voorstel begroting 2012-2013
5. Voortgang voorbereidingen jaarvergadering 15 november 2012
6. Voorbereidingen Sintactie december 2012
7. Rondvraag
8. Sluiting
1.
Opening
Kersverse voorzitter Petra Bouterse heet iedereen welkom. Allette heeft zich afgemeld. Conrector
Monique Hallegraeff (MH) heeft helaas ook op het laatste moment moeten afzeggen.
2.
Mededelingen/binnengekomen stukken/lief-en-leedpot
Stephanie heeft de lief-en-leedpot overgenomen van Caroline. Zij vraagt zich af wie van school haar
op de hoogte zal houden van het wel en wee van alle medewerkers. Wellicht kan MH deze vraag
beantwoorden. Verder is er wat onduidelijkheid over het nieuwe KSH Kennisuur. Welke klassen
krijgen dat wel, en welke niet? Ook hierover kan MH wellicht tijdens de volgende vergadering wat
vertellen.
3.
Verslag 18 juni 2012
Het verslag wordt goedgekeurd en kan op de site worden geplaatst.
4.
Financieel verslag
Vanwege de afwezigheid van Allette schuift het opstellen van de begroting voor 2012-2013 door naar
de volgende vergadering. Wel heeft Allette per mail een aantal begrotingszaken toegelicht.
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In eerste instantie was de hoogte van de ouderbijdrage gebaseerd op 20% oninbaar. Echter
vanwege de gewijzigde incassomaatregelingen is dit teruggebracht naar 15% oninbaar. De OR
ontvangt daarom op korte termijn nog een bedrag van € 432,- van school.
De kosten van de jaarvergadering zijn hoger dan begroot. Dit komt vanwege de portokosten (€
308,-). De vraag is op welke manier de OR in het schooljaar 2012-2013 de uitnodigingen voor
de jaarvergadering gaat versturen. In eerdere vergaderingen zijn de opties om de uitnodiging
bij het informatieboekje in te sluiten of de uitnodiging per email te sturen aangegeven. Dit is
inderdaad de bedoeling.
De diploma-uitreiking is € 414,70 hoger dan begroot. Echter € 241,95 moet nog gedeclareerd
worden bij school. Daarnaast was het totaal aan bloemstukken en corsages € 42,50 duurder, €
36,76 aan boodschappen meer uitgegeven en drank/bekers nootjes € 265,- meer uitgegeven
dan vorig jaar. De koelkast was € 151,43 goedkoper.
Er zijn nog geen uitgaven gedaan voor de aankleding binnen/buitenruimte. Voorstel van de
OR: voeg het bedrag dat gereserveerd is bij het bedrag van volgend jaar, en schaf daarmee iets
substantieels aan. Ida denkt aan picknicktafels voor buiten.
Mediatheek: € 105,39 wordt waarschijnlijk nog besteed.
Onkosten OR is € 368,05 lager.
Sint actie: kosten van aanschaf pietenpakken vielen lager uit dan ingeschat.
5.
Voortgang voorbereidingen jaarvergadering 15 november 2012
De voorbereidingen lopen. Dominique heeft met Margriet een uitnodiging opgesteld, en een stukje
over het thema ‘Praten met je puber over lastige onderwerpen’ geschreven voor het infobulletin.
Ouders zullen per mail en via het infobulletin worden uitgenodigd voor de jaarvergadering.
6.
Voorbereidingen Sintactie december 2012
Ida en Romy zijn begonnen met de voorbereidingen. Dominique zal na de herfstvakantie zorgen voor
een persbericht over het goede doel van dit jaar, de school in Zuid-Afrika waar docent Spaans Mieke
Timmers contacten mee onderhoudt. De pietenpakken worden verdeeld onder de OR-leden om ze te
wassen. Ida en Romy zullen tijdig inventariseren en indien nodig artikelen bijbestellen voor de actie.
Er wordt nog gezocht naar een Sinterklaas; als iemand een geschikte kent?
7.
Rondvraag
- Petra B stelt vast dat dit jaar twee OR-leden voor het laatst actief zijn. Het is dus verstandig dat zij
hun kennis tijdig overdragen aan de leden die dit jaar voor het eerst in de OR zitten, om de continuïteit
van de OR te waarborgen.
- Wim was niet aanwezig bij het verdelen van de taken voor dit jaar. Hij schuift graag aan bij de
commissies ‘Open Dagen’ en ‘Diploma-uitreikingen’.
8.
Sluiting
Om 21.45 uur sluit Petra de vergadering. De volgende vergadering vindt plaats op
Maandag 29 oktober 2012 om 20.00 uur.

