Notulen Ouderraad vergadering 10 oktober 2017
Aanwezig OR: Andrea ter Veer, , Nimo, Huib Groenewegen, Esmeralda
Sweeris
Aanwezig directie: Frits Aalbregt en John van Beek
Aanwezig MR: 1. Opening
Welkom allemaal. De ouder die de vorige keer zou aansluiten is opnieuw
uitgenodigd maar niet gekomen.
2. Financiën
- Huib heeft nog de rekening nodig van het etentje en de klei oven om de
balans op te maken.
- De rekening van het incasso bureau moet nog worden betaald.
- De kascontrole wordt door Huib snel bij elkaar geroepen.
3. Aanvragen
-De aanvraag voor de muziekinstrumenten is met enthousiasme ontvangen.
Een ander soort aanvraag wordt gewaardeerd. We vullen op eigen titel het
bedrag aan tot 1630,-- zodat er een extra e -drumstel en digitale drum kan
worden aangeschaft. Esmeralda mailt Coert.
4. Thema avond
De keuze voor interactieve avond met acteurs is definitief. De inhoud moet
al snel bekend worden ivm de communicatie naar ouders. We kunnen de
mailadressen van school gebruiken. 21 november komt het onderwerp van
de avond op de agenda. Iedereen heeft dan de gelegenheid gehad om te
kijken op de site. De organisatie ondersteunt hierbij. De avond vindt plaats
op 22 maart.
5. VOO
We gaan akkoord met een lidmaatschap van een jaar. (330,--) Over de
mogelijkheden van de VOO moet communicatie plaatsvinden met ouders en
docenten.
6. Afspraken over rouleren MR

De data voor de MR staan niet op de website. Andrea neemt contact op met
Christa om een aantal zaken door te spreken. Ook zal het gezamenlijk
houden van een cursus besproken worden.
Deel 2
Vaststellen van de notulen
Vragen/antwoorden aan/van de directie
- Kan John het digitale formulier van de VOO invullen? John neemt deze
taak op zich.
- Nogmaals aangekaart dat er weinig aanvragen zijn. We maken een
oproep voor de nieuwsbrieven docenten.
- Ouders enthousiasmeren voor de thema avond kan in de nieuwsbrief
voor de ouders. De tekst moet halverwege december bij de
locatieleiders zijn.
- Ook maken we een tekst voor John en Frits met daarin de toekenning
van een aantal aanvragen. Leuke voorbeelden van de afgelopen jaren.
Mededelingen directie VOS
- De MR wil inzicht in de uitgaven. Na de kascontrole krijgt iedereen
inzicht in de uitgaven. (Ook de MR)
- Vooruitzicht aanvragen: Gymnasiumavond, Rome reis,
afscheidingswanden, ICT vragen , zitelementen en bestickering
kluisjes.
- Martin neemt afscheid na 43 jaar onderwijs. Hij gaat emigreren.
- Docent Duits is nog niet gevonden voor mavo Vos, Biologie lukt wel
maar wel met een overgangstijd van 6 weken.
- De begroting voor de onderwijszaken is voor de kerst klaar.
Actiepunten
- John vult het digitale formulier van de VOO in
- Contact met de MR (Andrea)
- Kascontrole (Huib)
- Coert mailen (Esmeralda)
- Andrea en Esmeralda trekken een banner open voor de tekst.
- Tekstje bij de vrijwillige ouderbijdrage (Huib?)

- Tekst voor de nieuwsbrieven docenten en ouders (Esmeralda en
Andrea)
- Tekst voor Frits en John ( Esmeralda en Andrea)
- Maken van een flyer (Esmeralda en Andrea)
- Contact met organisatie thema avond voor onderwerp (Andrea)
- Mailing naar ouders ipv huishoudelijke vergadering (wie?)
- Volgende vergadering: draaiboek en taakverdeling thema avond
Wvttk
- Huib is er de volgende vergadering van 21 november niet bij

