Agenda zakelijke ouderavond OR Kromme Akkers 17 oktober 2018

1. Opening
2. Ingekomen stukken
3. Mededelingen
4. Mededelingen school
5. Verslag van zakelijke ouderavond november 2017
6. Jaarverslag OR
7. Jaarverslag MR (volgt)
8. Financieel jaarverslag OR
9. Benoemen kascommissie
10. Verkiezingen OR: aan de beurt van aftreden is
Josanne Venekamp, zij is herkiesbaar
Annemieke Slootmaker, zij is herkiesbaar
Joske Kluvers, zij is herkiesbaar
Rianne Groenveld, zij is herkiesbaar
Nicole Mensinga, zij is herkiesbaar
Tegenkandidaten kunnen zich tot 10 oktober bekend maken bij de
secretaris via OR.KrommeAkkers@gmail.com
11. Huishoudelijk reglement OR (volgt)
12.Rondvraag en sluiting

Start om 20.00uur op school
De invulling na de pauze houden we nog even spannend…

Algemene jaarvergadering ouderraad OBS Kromme Akkers 8 november 2017

1. Opening
Josanne opent de vergadering en laat de presentielijst rondgaan. Er zijn 21
ouders aanwezig.
2. Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken.
3. Mededelingen
Punt 10 van de agenda komt te vervallen, Josanne is nog niet aan de beurt van
aftreden.
Binnenkort zal de ouderhulplijst rondgemaild worden.
4. Mededelingen vanuit school
Rijanne is de laatste tijd vaker aanwezig geweest. Ze dankt de ouders voor hun
inzet.
Afgelopen week is Brenda Oostra gekozen als nieuwe schoolleider, over enkele
weken start ze.
Er is een audit op school geweest waar enkele verbeterpunten uit naar voren zijn
gekomen. Deze zijn meegenomen in het schooljaarplan.
Er komt een klassenplan met weekdoelen. Kinderen krijgen hun eigen week- en
dagtaak.
De +taken kunnen nog beter worden wegzet.
Het team krijgt een cursus effectieve instructie
In januari komt een nieuwe methode voor aanleren van sociale vaardigheden
“kanjertraining”. Eind 2018 zal er een oudertraining komen.
We werken nu met de 4x wijzer thema’s en zetten in op het reflecteren van de
kinderen en het zelf doelen stellen. Wat weet je, wat wil je leren , hoe pak je het
aan en hoe heb je het gedaan? Dat komt in een portfolio.
5. Verslag zakelijke jaarvergadering OR oktober 2016
Bij punt 4: Mieke was wel aanwezig.
Voor de rest worden de notulen goedgekeurd.
6. Jaarverslag OR
Er zijn geen op- of aanmerkingen op het jaarverslag van de OR.
7. Jaarverslag MR
Meike ligt het verslag toe. Op de website kan je onder het kopje MR de
vergaderdata en notulen vinden. De vergaderingen zijn openbaar, wees welkom.
8. Financieel jaarverslag OR
Ronald ligt de balans en de begroting toe.
Het oud papier heeft het afgelopen jaar veel meer opgebracht dan begroot.
De boeken (post boekenfonds) worden wel gekocht, maar de factuur komt niet.
Gezien de positieve resultaten nodigen we iedereen uit met ideeën te komen
waar het geld voor ingezet kan worden. Ter plekke maken we een ideeënbus.
De opbrengsten van de taartverkoop is dit jaar door de penningmeester zelf
geteld. Aankomend jaar zal dit door een ander worden geteld alvorens dit af te
dragen.

9. Kascommissie
Alles zag er weer keurig uit. De kascommissie geeft advies om het bestuur
decharge te verlenen. Dit advies wordt overgenomen door de leden.
De kascommissie bestond uit Hans en Mintsje. Kristiaan zal volgend jaar Hans
vervangen.
11. Rondvraag en sluiting
Mintsje: Hoe zit het met de popschool? Rijanne probeert contact te krijgen,
maar dat is tot nu toe niet gelukt.
Philip: OR bedankt!
Josanne sluit de vergadering en bedankt alle aanwezigen.

Jaarverslag Ouderraad 2017-2018
Ouderraadsleden worden gekozen voor twee jaar. Een ouderraadslid zit
maximaal 6 jaar in de ouderraad. Samenstelling Ouderraad 2017-2018
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Eind januari heeft Ronald de OR verlaten en is het penningmeesterschap
overgenomen door Nicole.
Vanuit het team nam Gerda Dijkstra zitting in de OR.
Activiteiten
Kinderboekenweek: Er was een tweedehandsboekenmarkt voor alle kinderen. De
kinderen van de bovenbouw mochten boeken verkopen aan de rest van de
school. De ouderraad heeft geholpen bij de voorleeswedstrijd. De finale was in de
bovenzaal van Hammingh.
Sint Maarten: De kinderen liepen afgelopen jaar in het donker een route door
Garnwerd waar op 3 plekken hun gezang werd beloond met een traktatie. Het is
gelukt om precies tussen de buien door het programma af te ronden.
Sinterklaas: soepel verlopen, goed verzorgde Sinterklaas en Zwarte Pieten, in
nieuwe pakken. De pakken zijn aangeschaft samen met de dorpsvereniging. Veel
kinderen waren blij met de cadeaus en met het bezoek van de rommelpieten.
Kerst: Dit jaar hebben we kerst op school gevierd met een lunch. De kinderen
hadden allemaal zelf eten meegenomen waardoor het een heuse proeverij is
geworden. De maaltijd werd vooraf gegaan door het kerstverhaal en na afloop
zijn we met zijn allen naar de kerk gegaan waar diverse kinderen hun talenten
aan de rest heeft getoond. Het was een zeer geslaagd feest.
Projectweken: Afgelopen jaar stonden de projectweken in het teken van muziek.
Er zijn vooral veel muzikanten te gast geweest op school, waardoor er veel en
mooie klanken uit de school kwamen.
Pasen: Met Pasen hebben we chocoladelollies uitgedeeld.
Musical bovenbouw: De kinderen van de bovenbouw hebben onder leiding van
Hilde een prachtige uitvoering gegeven van de musical “Hotel te koop” in een
volle tent van Garnwerd Grandioos.
Laatste schooldag: De laatste schooldag was een mooie dag. De kinderen hebben
in het teken van de padvinderij vlaggen geschilderd, vlotten of tenten gebouwd
en stokkebrood gebakken. Na alle activiteiten is groep 8 uitgegleden.
Wij willen alle ouders heel erg bedanken voor alle grote en kleine
bijdragen in het schooljaar 2017-2018!

