Notulen MR Jaarvergadering 27 september 2016
1 – Opening
Olga Anthonijsz opent de vergadering. Er zijn ongeveer 18 ouders aanwezig.
2 – Notulen
30 september 2015: er wordt een compliment gegeven over de netheid van de notulen. Daarna
worden deze goedgekeurd.
3 – Verslag van de medezeggenschapsraad
a. Jaarverslag: Geen opmerkingen of vragen. Goedgekeurd.
b. Financieel verslag MR: Er wordt uitleg gegeven over de bankrekening die nog steeds niet in
het bezit is van de MR. Wel is er een overzicht verzorgd door de financieel medewerker van
school. Deze wordt goedgekeurd.
c. Verslag kascontrolecommissie: deze wordt gedaan door Stichting SchOOL.
4

– Medezeggenschapsraad 2013-2014
a. Verkiezing en/ of benoeming nieuwe leden MR
- Personeelsgeleding: Wendy de Koning heeft zich verkiesbaar gesteld. Officieel zou Olga
dit jaar de MR moeten verlaten, maar vanwege haar zwangerschap zal Michelle Taverne
er een tijd uit zijn. Daarom is er voor gekozen dat Michelle dit jaar aftreedt en Olga
volgend jaar.
- Oudergeleding: Selma Özdemir en Saida Akachar nemen afscheid. Tijdens de vergadering
geven Fatma Orhan en Pinar Korkmaz aan dat zij in de MR willen.
b. Begroting MR schooljaar 2013- 2014: is nog niet aanwezig.
c. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie: Stichting SchOOL
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- Verslag van de klassenouders
a. Financieel verslag 2013-2014: vragen: waarom €697, - extra uitgegeven? Dit bedrag is
gebruikt om veiligheidshesjes te kopen voor leerlingen. De vraag of wij nu nog genoeg buffer
hebben? Hier zijn geen afspraken over, maar de buffer is gemaakt zodat we nu wat extra’s
kunnen doen. Hierna wordt het verslag goed gekeurd.
b. Verslag van de kascontrolecommissie: Controle door Hafida Cherrat en Pinar Korkmaz:
akkoord.

6.- Begroting van de klassenouders
a. begroting schooljaar 2016-2017: opmerking dat groep 8 maar 21 leerlingen heeft dus het
inkomende bedrag is €945, -. Verder is er een vraag waarom er dit jaar wel een eindfeest is
en vorig jaar niet. Selma legt uit dat “The Optimist got talenten bedoeld wordt met het
eindfeest. Er wordt gevraagd wat er betaald wordt voor de meester en juffen dag. Dit is
onder andere het springkussen.
Wat zijn de extra kosten voor de “Gouden weken”? Er zijn o.a. kosten gemaakt met de
versiering van de klassen en er komt nog een activiteit.
Er wordt medegedeeld dat er dit jaar extra geld is vrijgemaakt voor het vieren van het offer-,
en Suikerfeest.
Sevda vraagt of er ook een keer andere ijsjes mogen komen dan raketjes.

b. Schoolreis groep 6 en 7: Walibi wordt te duur en daarom is het voorstel om het schoolreis
voor groep 6 en 7 te verhogen met €2,50 en dan het ene jaar naar Walibi te gaan en het
andere jaar naar een goedkoper pretpark.
Met 11 ouders die voor stemmen is het voorstel aangenomen!
c. Nieuwe kascontrole commissie: Selma Özdemir en Saida Akachar
7 - Rondvraag
Gerrit Groot vraagt of de ouders zich nog willen inschrijven voor de studiedag van het CPS. Hij legt uit
dat hier alle ouders mee kunnen denken of hoe wij kunnen werken aan de school.
8 – Sluiting van het officiële gedeelte
Na het officiële gedeelte geeft Ralf Dikkerboom een informatieve presentatie over hoe het rapport
van de gym wordt ingevuld.

