Verslag Ouderraad vergadering woensdag 15 september 2021
Aanwezig: Miranda Greidanus (voorzitter), Mirelle Salesia (vice voorzitter/
penningmeester), Kirsha van der Zalm (secretaris), Marlies Vellekoop (Leerkracht
Donge), Marieke van der Deijl (Leerkracht Goudmos), Richard van Berge, Honey ChiZhou, Sandra van Gerwen, Emma Haakman, Michelle Korzillus, Jessica Molina, Edwin
Nijssen.
Afwezig: Mark van der Wal, Margot Suijkerbuijk, Sandra Timmer-Pronk.
De voorzitter opent om 20.00 uur de vergadering en verwelkomt alle leden, zo ook
Denise d’Ancona, als nieuw lid voor de locatie Goudmos. Een voorstelrondje wordt
gedaan.
Ingekomen post:
Er is geen ingekomen post.
Structuur OR:
Een lid van elke commissie geeft een korte uitleg welke werkzaamheden er worden
gedaan in de desbetreffende commissie.
Verdeling commissies:
De commissies worden verdeeld. Het overzicht hiervan zal door de secretaris worden
rondgestuurd.
Zowel de Sint-commissie als de Kerst-commissie zullen op korte termijn bij elkaar
komen en hun werkzaamheden opstarten.
Mededelingen penningmeester:
Er is sprake van een vrijwillige ouderbijdrage en een verplichte bijdrage.
Alle OR-commissies worden van de vrijwillige ouderbijdrage betaald. Tevens worden
hiervan de afscheidscadeaus van groep 8 betaald en de helft van de kosten van de
schoolbibliotheek.
De vrijwillige ouderbijdrage is inmiddels vastgesteld door de MR en bedraagt € 25,--. Dit
is een kleine, maar in verband met de stijging van alle kosten, noodzakelijke verhoging.
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In een aparte brief, die op korte termijn zal worden verzonden, zal het verzoek om
betaling hiervan naar de ouders/verzorgers worden gestuurd. Daarin zal een korte
motivatie worden opgenomen over het belang om deze bijdrage te betalen. Emma
Haakman en Mirelle Salesia zullen zich hierover buigen.
Indien OR leden kosten hebben voorgeschoten voor de commissie graag de bonnetjes
dan wel de facturen per whatsapp en/of email sturen naar de penningmeester.
Verzoek aan alle commissies is om de penningmeester in de whatsapp groep toe te
voegen.
De penningmeester heeft de budgetten voor de Sint- en Kerstcommissie voor 2021-2022
afgegeven. Informatie over de werkelijke uitgaven van de OR in 2020-2021 zal in de
volgende vergadering worden gegeven.
Rondvraag/mededelingen:
Tijdens de volgende vergadering zal er een groepsfoto worden gemaakt.
De voorzitter sluit voor 21.30 uur de vergadering.
De eerstvolgende vergadering is maandag 11 oktober 2021 op locatie Donge.
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