
Notulen 154ste bijeenkomst van de M.R. 

18 september 19.30 uur Overloop 

Aanwezig: Peter W, Emma, Doris, Peter S, Monique, Maud, Esther en Marjolein en  

leden van de OC 

 

1. Opening: Peter heet iedereen welkom. Bijzonder welkom voor Marjolein en Emma. 

Iedereen stelt zich even voor.  

 

2. Mededelingen en ingekomen stukken: geen ingekomen stukken. 

 

3. Verslag van de 153
ste
:  deze is aangepast.  

 

4. Begroting Ouderraad: de OC licht de begroting toe.  

De ouderbijdragen zijn afgelopen jaar iets gedaald. De OC heeft in overleg met directie en 

bestuur besloten, dat ouders die geen ouderbijdrage leveren, die desbetreffende kinderen niet 

mee mogen op schoolreisje.  

Het item culturele vorming is ook gedaald. De oorzaak is dat een aantal leerkrachten hier 

geen gebruik van maakt of geen weet van heeft.  

Als leerkrachten nemen wij contact op met Silvia omdat zij ook nog budget ter beschikking 

heeft, waar de klassen gebruik van kunnen maken.  

Het afscheid van groep 8 is altijd een forse kostenpost. Onze vraag is of de huur van het 

NoordamCentrum een kostenpost is voor de OC? Zou je om de kosten te drukken, 

entreekaartjes kunnen verkopen aan de ouders? Ook de koffie tijdens de ouderavonden is een 

punt van discussie. De OC zal deze vraag terugleggen bij de directie. 

De schooltuinenpost vinden veel ouders een kritisch punt. Dit is een onderdeel van het 

lesprogramma, dus zou dit door school betaald moeten worden, vinden zij.  

Het ongevraagde advies hierover van de MR is: 

Schooltuinen: 100 knd x €20,- = €2000,- . nu betalen de ouders €20,- per kind. Onze mening 

is dat deze €2000,- de school moet betalen. Het is een verplicht onderdeel van het 

lesprogramma. 

Koffie en koek bij ouderavond: deze kostenpost (€150,-) behoort tot school. Het is een 

ouderavond voor de ouders en komt niet ten behoeve van de kinderen. Dit wordt door school 

georganiseerd om ouders te informeren. 

Noordamcentrum: wij zijn het eens dat dit een discussiepunt binnen de OC is. Wat ons 

betreft mag deze kostenpost bij de OC blijven omdat het ten goede komt aan de kinderen.  

Het is wenselijk dat dit advies volgende vergadering opnieuw besproken wordt.  

 

5. Jaarverslag: Doris maakt deze voor 15 oktober 

 

6. Vergaderdata: 27 juni wordt 18 juni (18.30uur inloop) 
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7. GMR bezetting: dit jaar zullen Esther Velleman voor de oudergeleding en Emma 

Hoogendoorn voor de leerkrachtengeleding plaatsnemen in de GMR.  

De oudergeleding zal ervoor zorgen dat men dit jaar frequenter aanwezig zal zijn. Zij zullen 

eventueel rouleren. Komende vergadering zal Esther gaan.   

 

8. Rondvraag:  

- Marjolein geeft aan dat ze vindt dat de communicatie van school naar ouders zorgvuldiger 

zou kunnen.  

- De komende tijd zullen alleen de notulen op de site staan. In januari komen ook de agenda’s 

op de nieuwe site.  

 

9. Volgende vergadering: 15 oktober 19.00 met directie.  

  


