
OR vergadering 17 januari 2017 - eerste vergadering van 2017 
  
Aanwezig: 
Camilla 
Pauline 
Mirella 
Quirijn 
Grace 
Armand 
Pien 
  
Agenda: 
1) OR Financiën afsluiting 2016 - vooruitblik 2017 
- Geldelijke instroom van ouderbijdragen loopt redelijk door - er is 68% ge-ind tot nu nav de 
laatste oproepen 
- We zullen dus dit jaar nog aanvullende oproepen moeten inplannen voor de ouders die nog niet 
hebben bijgedragen (elke euro is welkom) 
- Er is op dit moment een verwacht tekort van EUR6000 wat nog gedicht moet worden t.b.v. de 
musical en de sportdag - beiden zijn initiatieven betaald door de OR voor alle schoolgaande 
kinderen 

- Verwachting is voor 31/1 fiat te krijgen van de kascommissie voor de vorige 2 schooljaren 

 
- Armand (nieuwe Penningmeester) zal samen met Grace (uittredende Penningmeester) tijdens 
de gecombineerde OR/MR vergadering een verantwoording afleggen over vorig schooljaar en 
een toelichting geven op de actuele financiële stand van zaken 
- Conclusie blijft dat huidige financiële administratie veel tijd kost (haast een part time functie) 
 

- Nieuwe voorgestelde methode van innen vrijwillige ouderbijdrage loopt via een service 

provider. Na zorgvuldige vergelijking van verschillende aanbieders is de keuze gevallen op: Club 

Collect, de professionele aanbieder. Wordt besproken tijdens de gemeenschappelijke 

vergadering OR-MR. Met Ronald Steen wordt besproken hoe we het geld via de school 

bankrekening kunnen innen, zoals nu ook voor de betaling van de overblijf. Dit omdat we nu geen 

KvK inschrijving hebben en dat wel de eis is voor het innen/storten op ons bankrekeningnummer.  

  

2) Evaluatie Sint en Kerst 

- Beiden goed georganiseerde feesten, echter ouderparticipatie viel tegen tijdens opruimen.  

- Ad Sint - We halen het schoenkado eruit voor de BB voor 2017. Quirijn gaat met de juffen het 

draaiboek doornemen 

- Ad versieren: sleutel voor witte gebouw nodig zodat afhankelijkheid tijdens decoreren minder is 

van het team 

- Ad beide feesten: centrale december versiering moet volgend jaar al midden november 

opgehangen worden zodat er alleen nog sint en kerst specifiek hoeft te worden aangevuld 

- evt. klassenouders/leerkrachten kunnen beter communiceren wat er nog is aan participatie van 

de ouders (sommige klassenouders communiceren niet alle OR mails in hun klas) 

  

3) Schoolfotograaf is contact mee gelegd door Pauline, wordt mei - juni 2017! Dag wordt bepaald 

door school-team. 

  

4) Samen gezeten met MR voor bespreking van de gezamenlijke jaarvergadering van 31/1/17 


