Agenda zakelijke ouderavond OR Kromme Akkers 16 oktober 2019

1. Opening
2. Ingekomen stukken
3. Verslag van zakelijke ouderavond oktober 2018
4. Jaarverslag OR
5. Jaarverslag MR (volgt)
6. Financieel jaarverslag OR (volgt)
7. Benoemen kascommissie
8. Verkiezingen OR:
Josanne Venekamp en Joske Kluvers treden af
Barbara Ennik en Judith Brookelaar hebben zich verkiesbaar gesteld.
Medekandidaten kunnen zich tot 16 oktober bekend maken bij de
secretaris via OR.KrommeAkkers@gmail.com
9. Rondvraag en sluiting

Start om 20.00uur op school
NB: Er is geen programma na de pauze

Algemene jaarvergadering ouderraad OBS Kromme Akkers 17 oktober 2018

1. Opening
Josanne opent de vergadering en laat de presentielijst rondgaan. Er zijn 18
ouders en 5 leerkrachten aanwezig, in totaal 22.
2. Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken.
3. Mededelingen
Punt 4 zal na de vergadering aan bod komen en daardoor ook buiten de notulen
vallen.
De ouderhulplijst zal morgen verstuurd worden. De vraag is om het juiste
mailadres door te geven aan de OR. Dit mag school niet meer ivm de AVG. In het
Akkertje zal dit ook benoemd worden.
5. Verslag zakelijke jaarvergadering OR november 2017
De notulen worden goedgekeurd.
6. Jaarverslag OR
Naast dat het afscheid van Rogier toegevoegd mag worden aan de activiteiten
die het afgelopen jaar de OR zijn georganiseerd zijn er geen op- of
aanmerkingen op het jaarverslag van de OR.
7. Jaarverslag MR
Deze worden nog nagestuurd. Op de website zijn alle notulen in te zien evenals
de vergaderdata. Schuif vooral een keer aan.
8. Financieel jaarverslag OR
Nicole licht de balans en de begroting toe.
De prijs voor het oud papier is gezakt. Dit blijft onze grootste inkomstenbron.
Het is de vraag hoe dit geregeld gaat worden als we onder de nieuwe gemeente
Westerkwartier gaan vallen. Dit wordt uitgezocht.
Vanuit de kinderen komt de wens te investeren in het schoolplein. Hierbij speelt
de gemeente ook een rol.
Onder overige bestemmingen vallen het hout van de pannakooi en het
kippenhok, het creatief circuit en de lampen van het toneel. De pannakooi is
vaak stuk door ruw spel na schooltijd. Het is bekend welke kinderen daar dan
spelen. Mintsje zal de ouders hierop aanspreken.
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 Mintsje en Kristiaan. Niels zal volgend jaar Mintsje
vervangen.
10. Verkiezingen OR
Rianne treedt af. Yvonne zal de vrijgekomen plaats bemannen.
Rianne bedankt voor je inzet de afgelopen jaren.

11. Huishoudelijk reglement OR
Aangezien er een gedateerd huishoudelijk reglement lag, is deze herschreven.
De herschreven versie wordt goedgekeurd.
12. Rondvraag en sluiting
Mintsje: Kunnen we wat genuanceerde omgaan met Zwarte Piet? De
Sinterklaascommissie gaat daar al op inspelen.
Mintsje: Superleuk hoe jullie het doen.
Niels: Wanneer wordt Sint Maarten gevierd. Op school de vrijdag voor Sint
Maarten. De aanwezige leden zijn van mening dit op zaterdag te vieren. We
zullen zorgen dat dit via diverse kanalen wordt verspreid.
Josanne sluit de vergadering.

Jaarverslag Ouderraad 2018-2019
Ouderraadsleden worden gekozen voor twee jaar. Een ouderraadslid zit
maximaal 6 jaar in de ouderraad. Samenstelling Ouderraad 2018-2019
Josanne Venekamp
Nicole Mensinga
Annemieke Slootmaker
Joske Kluvers
Yvonne van der Sluis

voorzitter
penningmeester
secretaris
lid
lid

2014-2019
2018-2019
2016-2019
2016-2019
2018-2019

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. Aan
het einde van de tocht heeft een deel van de kinderen nog live voor TV Noord
gezongen.
Sinterklaas: De viering is soepel verlopen. Veel kinderen waren blij met de
cadeaus en met het bezoek van de rommelpieten. Er was een Zwarte Piet in
slaap gevallen op school, dat was heel speciaal.
Kerst: Dit jaar hebben we kerst in de Doorrit gevierd met een driegangendiner.
De kinderen hadden allemaal zelf eten meegenomen waardoor het een heuse
proeverij is geworden. De maaltijd werd vooraf gegaan door een rondgang door
het dorp met een heuse kerstman en afgesloten met een optreden door een
aantal kinderen.
Musical onderbouw en middenbouw: De bijdrage van de OR aan de organisatie
van de musicals was minimaal dit jaar. We willen kijken of dat volgend jaar weer
anders kan.
Musical bovenbouw: De kinderen van de bovenbouw hebben onder leiding van
Hilde een prachtige uitvoering gegeven van de musical “Hoogste tijd voor een
reisje” in de tent van Garnwerd Grandioos. Na een slechte generale een goed
finale.
Laatste schooldag: De laatste schooldag was een mooie dag. De kinderen zijn op
reis gegaan naar allerlei landen en hebben aan typisch nationale activiteiten
deelgenomen. Het was een groot succes. Na alle activiteiten is groep 8
uitgegleden.
Wij willen alle ouders heel erg bedanken voor alle grote en kleine
bijdragen in het schooljaar 2018-2019!

