Notulen Ouderraad vergadering 9 mei 2017
Aanwezig OR: Nimo, Huib Groenewegen, Esmeralda Sweeris,
Aanwezig directie: Frits Aalbregt en John van Beek, Marianne Hendriks (MR)
1. Opening
Door de op korte termijn afzeggingen wordt de agenda aangepast en
teruggebracht naar de punten van Huib.
2. Financiën
- Bachplein en Korhoenlaan blijven achter met de aanvragen. We vragen
John er aandacht aan te geven. Door het achterblijven van de aanvragen
wordt het overschot van de ouderbijdrage groter. Dat is niet wenselijk.
- De pot noodfonds wordt niet aangesproken. We kunnen voor volgend jaar
misschien een invulling voor bedenken. Vaak wordt de ‘nood’ door de
school opgevangen
3. Aanvragen
- Geen vragen
4. Inventariseren vragen aan schoolleiding met antwoorden
- Kan John nog een keer wijzen op de mogelijkheid van een aanvraag? John
zal het benoemen in het MT. Er komen wel een aantal mogelijkheden zoals
bijvoorbeeld de keukeninventaris op HLV.
Het zou een goed idee zijn om aanvragen of reacties op aanvragen in de
nieuwsbrieven te zetten. Zo blijft er aandacht voor bestaan.
5. Vaststellen notulen
Doorgenomen en vastgesteld.
6. Mededelingen van de directie VOS

- De inschrijfweek is afgerond. Het aantal inschrijvingen blijft stabiel al is er
wel wat verschil tussen de scholen onderling. (ISK blijft stijgen)
- Er gaan een aantal docenten weg en daarvoor lopen nu de vacatures (op
alle locaties). Op het Lyceum verandert de afdelingsleidersstructuur.
- De aanbesteding voor de boeken is afgerond. Van Dijk gaat de boeken
verzorgen. De inname zal nog door Iddink gebeuren.
- De aanbesteding voor de schoonmaak is ook afgerond. Dit is CSU
geworden. Zij gaan werken op basis van resultaatafspraken.
- Op HLV vindt als proef het examenfeest plaats op de school zelf.
- Marianne geeft namens de MR aan zich niet welkom te voelen bij de OR.
De twee organen hebben ieder een eigen verantwoordelijkheid maar
zouden beter kunnen samenwerken.
- Marianne wil meedenken/zoeken voor de kascommissie. Deze moet snel
plaatsvinden.
- 21 juni zijn er drie bijeenkomsten voor nieuwe ouders. We moeten
zichtbaar worden tijdens deze bijeenkomsten. We zouden iets achter
moeten laten in de vorm van een kaartje met info of een flyer.
- 20 juni is de reservedatum voor de OR. Deze moeten we benutten.
8. Rondvraag en afspraken
Zie actiepunten
9. Sluiting om 21.15
Volgende vergadering is op 20 juni 2017 op de Koninginnenlaan.
Actiepunten:
Planning datum thema avond (Andrea)
Planning cursus OR
Mail naar ouders met het jaarverslag ?
Kascommissie instellen

