Notulen Ouderraad vergadering 7 maart 2017
Aanwezig OR: Andrea ter Veer, , Nimo, Huib Groenewegen, Esmeralda
Sweeris, Andrea Boor
Aanwezig directie: Frits Aalbregt en John van Beek
1. Opening
Welkom allemaal. De vergadering start een half uur eerder in verband met
het bespreken van de financiën.
2. Ingekomen stukken en mededelingen
- Het verschil van de 28/30 euro is opgelost. Het blijkt een rekening voor
bankkosten van de ING te zijn.
3. Financiën
- Huib heeft een document gemaakt met het overzicht van de financiën.
- In het overzicht van 2015-2016 staat nog een onduidelijkheid over een 3D
printer.
- Op blad 5 staat een rekening die nog niet is betaald. Om ieders geheugen
op te frissen stuurt Huib de rekening door.
- In de map moet nog 50 euro zitten. Esmeralda gaat op zoek en maakt het
bedrag over op de ING van de OR.
- We moeten de statuten bekijken op onduidelijkheden over de kascontrole
en de ALV. Andrea gaat op zoek.
- Huib maakt een begroting 2016-2017

Aanvragen
- Kangoeroewedstrijd wordt toegekend. Esmeralda stuurt bevestiging.

- Gymnasiumavond wordt toegekend. Esmeralda stuurt bevestiging.
- De bus voor Technoworld is toegekend. Andrea heeft bevestiging
gestuurd.
- Huib gaat op zoek naar de rekening voor de fietstocht in Barcelona.

4. Inventariseren vragen aan schoolleiding en antwoorden
- Er zijn lachgaspatronen gesignaleerd. Hoe gaat de schoolleiding hiermee
om? Frits vraag het na.
- Bespreken van de inhoud van de MR mail. Hoe staat de OR in dit verhaal?
De rol van de OR is duidelijk in relatie tot de vrijwillige ouderbijdrage. We
gaan in gesprek met de MR.
5. Vaststellen notulen
Doorgenomen (datum aangepast) en vastgesteld
6. Mededelingen van de directie VOS
- De ISK op de Albertina Agneslaan is gestart. Er komt al een 6e groep aan.
(16 nieuwe aanmeldingen) Er is positieve aandacht vanuit de wijk en de
politiek.
- Conciërge Sander Westerdijk is gestart en het verloopt positief. Na de
vakantie komt hij 5 dagen.
- De inschrijfweek is volgende week. De verwachting is dat er evenveel
inschrijvingen komen als vorig jaar.
- De aanbesteding voor de boeken is nog niet helemaal afgerond maar alles
wijst op van Dijk.
- De aanbesteding voor de schoonmaak loopt nog.
- Er zijn oplossingen nodig om Natuur/scheikunde docent te vervangen op
Mavo Vos. Dat geldt ook voor Nederlands op het College.

- Lyceum Vos heeft een studiedag gehad over de formatieve toetsen.
- De scholenmarkt voor volgend schooljaar is rond. Iedereen doet mee.

8. Rondvraag en afspraken
- Volgens mijn agenda staat de volgende OR gepland op 9 mei. Dan zou ook
de ALV plaatsvinden.
- We prikken een datum voor de thema avond. September? Dan kan deze
datum op de agenda van de school. Andrea plant een datum.

9. Sluiting om 21.15
Volgende vergadering is op 9 mei 2017 op de Koninginnenlaan.
Actiepunten:
Veranderingen op website (Esmeralda)
Toekenningen (Esmeralda)
Planning datum thema avond (Andrea)
Planning cursus OR
Mail naar ouders met het jaarverslag ?
Kascommissie instellen
-

