Verslag vastgesteld op 20-09-2016
Jaarvergadering Ouderraad OBS De Egelantier
Datum
: 8 september 2015
Aanwezig : Amara Venverloo, Angela Engelhart (verslag), Birsen Elmaci, Celine Desmedt,
Deborah de Graav, Evelien Paula, Fedelour Caasi, Gon Docter, Gretchen Reding,
Hüda Köker, Jean-Paul van den Hoed, Jolanda Klootwijk, Linda Dagloonder, Melvin van
Bossé, Tallina van den Hoed (vz) en Thimitia Soesman

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20.10 uur en heet alle aanwezigen welkom. De voorzitter is
verheugd om te zien dat er zoveel ouders aanwezig zijn en geeft een korte toelichting op de agenda
van deze avond.
2. Voorstelronde

Ouders:

Fedelour Caasi, heeft een dochter in groep 7B. Evelien Paula heeft 3 kinderen op school en vind het
top wat de OR doet. Gretchen Reding heeft een dochter in groep 1 en wil graag een aandeel hebben
in het schoolleven van haar dochter. Thimitia Soesman heeft een zoon in groep 2 en heeft vorig jaar
al een paar keer als hulpouder meegedraaid, Melvin van Bossé, partner van Thimitia. Hüda Köker
heeft een dochter in groep 7 en is erg betrokken bij school en helpt daar waar zij kan. Jolanda
Klootwijk heeft een zoon in groep 8 en een dochter in groep 7. Jolanda is erg betrokken bij school.
Celine Desmedt, heeft kinderen in groep 5 en 4/6 en probeert zich zoveel mogelijk in te zetten voor
school. Birsen is moeder van een zoon in groep 6. Birsen is voor het eerst aanwezig bij een OR
vergadering.

Directie

Linda Dagloonder, adjunct-directeur, werkt drie dagen in de week op de Egelantier. Gon Docter is
directrice van de school en erg trots op het werk wat de OR doet.
OR-leden
Tallina van den Hoed is voorzitter, Jean-Paul van den Hoed is penningmeester, Angela Engelhart is
secretaris, Amara is commissielid en Deborah is commissielid.
3. Toelichting op het afgelopen schooljaar
Vorig jaar vierde OBS de Egelantier haar lustrum, 15 jaar. Diverse festiviteiten zijn gedurende het jaar
georganiseerd.
Een brassband om het jaar te openen, een talentenjacht, De Vuilnismannen met een daverend
concert met/door alle kinderen, lekkere patatjes en alle kinderen kregen een lustrumshirt. OR- en
teamleden vormden samen de Lustrumcommissie. Hieruit bleek dat de samenwerking tussen het team
van school en de OR heel goed is.
Voor de Kinderboekenweek, heeft de OR een aantal winnende boeken gekocht om aan de bibliotheek
te geven. Sinterklaas werd gevierd, met hulp van vele hulpouders en teamleden kon dit feest weer
goed neergezet worden. De OR houdt vinger aan de pols vwb de maatschappelijke discussie over Piet.
Met Kerst werd de school versierd, ook hier kwam de goede samenwerking tussen het team en de OR
duidelijk naar voren. Het goede doel was de Voedselbank Almere, waarbij er weer heel veel verzameld
is. Tijdens het kerstdiner van de kinderen konden ouders/verzorgers een hapje en een drankje halen
in het kerstcafé. Ouders die hun ouderbijdrage al hadden betaald, kregen twee consumptiebonnen.
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Dit jaar hadden we een nieuwe schoolfotograaf en dit is zeer goed bevallen. Het financiële gedeelte
werd door de fotograaf zelf geregeld. Ouders/verzorgers konden hun favoriete foto’s kiezen, bestellen
en betalen, alles online.
We deden dit jaar voor het eerst mee met ‘Warme Truiendag’, deze dag staat in het teken van
bewustwording van energieverbruik, door de kachel een paar graden lager te zetten. De OR heeft
soep gemaakt voor alle kinderen.
Het lentefeest werd georganiseerd. De onderbouw ging eieren zoeken in de schooltuin en de
bovenbouw zocht de eieren in het bos bij het Zeearendsnest. Het 10-uurtje werd door de OR
geregeld, en de wedstrijd eitje-tik werd door het team en de OR georganiseerd.
We deden dit jaar mee met een eigen variant op Koningsspelen en de OR helpt bij de sport- en spel
activiteiten. Afgelopen jaar heeft de OR de link verzorgd met de AlmeerDaagse om met deze
organisatie de Avond4Daagse te lopen.
OR draagt financieel bij aan de excursies van de groepen.
Tegen het einde van het schooljaar is de OR begonnen met het organiseren van koffie-ochtenden,
tijdens deze ochtenden komen ouders bij elkaar om van gedachte te wisselen over de gang van zaken
op school of in een klas.
Ook hielp de OR mee om de afscheidsavonden voor groep 8 te organiseren. De leerkrachten van
groep 8 hebben het galafeest geregeld en de OR heeft een financiële bijdrage gegeven.
Uit de ontsparing kon de OR een Pingpongtafel (in samenspraak met de gemeente) laten plaatsen op
het schoolplein én het schoolplein laten opknappen met lijnen voor het voetbal- en basketbalveld,
diverse hinkelspellen en een verkeersplein op het kleuterplein.
Ook heeft de OR dit jaar nieuwe polo’s aangeschaft. Jolanda geeft aan dat zij € 250 een hoog bedrag
vindt voor polo’s. Zij vraagt hoeveel polo’s er zijn aangeschaft. Er zijn dertien (13) polo’s gekocht. De
polo’s staan voor zichtbaarheid, een OR-lid is door deze polo herkenbaar voor de kinderen, ouders en
teamleden. De nieuwe polo’s hebben tevens het nieuwe logo van school.
Het was hard werken, maar ook heel erg leuk. We hebben kunnen luisteren naar de wensen van de
ouders en zijn daar heel erg trots op!
4. Toetreding nieuwe leden
De voorzitter vraagt of er interesse is bij de ouders om bij de OR aan te sluiten. De volgende ouders
geven aan om plaats te willen nemen in de ouderraad:
Gretchen Reding, Thimitia Soesman, Melvin van Bossé, Evelien Paula en Birsen Elmaci.
Fedelour Caasi wil graag helpen als hulpouder.
De nieuwe leden worden welkom geheten door de zittende OR-leden. Het streven van de OR is om
minstens 4 leden te hebben en maximaal 12.
5. Verkiezing Dagelijks Bestuur
De Voorzitter treedt dit schooljaar af als voorzitter, zij heeft drie jaren als voorzitter voor de ouderraad
gewerkt. Vanaf dit schooljaar zal zij als lid van de ouderraad beschikbaar zijn.
Jean-Paul van den Hoed zal de rol van voorzitter op zich nemen voor het komende schooljaar. Amara
Venverloo wordt penningmeester. Angela Engelhart blijft nog een jaar secretaris. De leden bedanken
Tallina voor haar inzet en gedrevenheid in haar rol als voorzitter. De overige OR-leden gaan akkoord
met de rolverdeling in het Dagelijks Bestuur.
6. Verslag vorige jaarvergadering dd 7 oktober 2014
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
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7. Financieel jaarverslag
JP geeft een toelichting op het Financieel jaarverslag. Er worden elk jaar plannen/budgetten gemaakt.
De kosten voor het afscheid groep 8, vooral de usb-stick zorgden voor overschrijding. Echter is deze
overschrijding ingepland, de usb sticks zijn voor twee jaren ingekocht.
Jolanda geeft aan dat zij denkt dat € 200 reservering voor het volgende lustrum te weinig is.
Voor het volgende lustrum worden reserveringen gemaakt en zijn te vinden op de balans. Dit jaar was
er €2.400 gereserveerd voor het lustrum en is er € 135 over gebleven. Dit bedrag komt weer terug in
de reservering voor het volgende lustrum. De penningmeester zal zorgen dat de gegevens ook in het
Financieel jaarverslag zichtbaar zijn
Indien er geld over blijft na een activiteit, gaat het bedrag naar de reservering voor het volgende
lustrum. Jolanda geeft aan dat het handig is als deze gegevens ook op de balans vermeld worden.
JP geeft een toelichting op het begrip ‘ontsparing’. Jarenlang is er te weinig geld uitgegeven door de
OR, de huidige OR kreeg de opdracht om dit geld te gebruiken. Een aantal richtlijnen is er wel, het
product/dienst moet duurzaam zijn, geen terugkerende cyclus hebben (eenmalig), bedoeld voor alle
kinderen van school.
Birsen vraagt of het geld wat overblijft, gebruikt kan worden t.b.v. lessen/onderwijs, Birsen geeft aan
dat zij op de hoogte is van de bezuinigingen van school. De vrijwillige ouderbijdrage is echter bedoeld
voor de extra, leuke dingen voor kinderen.
8. Vrijwillige Ouderbijdrage en begroting 2015-2016.
JP geeft toelichting op de begroting.
Het aantal kinderen dit jaar staat op 272. Indien er 60% ouderbijdrage wordt geïnd, kan de begroting
sluitend worden. De leerlingenraad krijgt een budget van de OR. Om hen een stukje eigen
draagbaarheid te geven.
Celine vraagt naar de reserve, JP geeft aan wat er met de reservering gebeurt. Om het schooljaar te
starten is het budget nodig voor de Sint/kerstcommissie.
Nu is er een bedrag van € 2.000 over (zonder het benodigde startdoel). Celine vraagt of deze € 2.000
per sé uitgegeven moet worden. Het is het streven om dit geld uit te geven, ook vanwege de ouders
die voornamelijk toen betaald hebben, nu groep 7 en 8 kinderen zijn.
De Vrijwillige Ouderbijdrage wordt dit jaar gesteld op € 30,00 per kind.
Voorstel om het bedrag reservering voor lustrum naar boven te stellen in het volgende schooljaar
2016-2017.
De penningmeester wordt bedankt voor zijn bijdrage en hij zal het financiële stukken overdragen aan
Amara Venverloo.
9. Doelstelling van de Ouderraad
We blijven de kers op de taart. We houden met alle kinderen rekening. Dit willen we op een duurzame
en milieuvriendelijke manier invullen.
Met het nieuwe team willen we weer een heel leuk jaar er van maken.
10. Rondvraag

Jolanda: heeft een opmerking dat de geluidsinstallatie het weer niet deed bij een voorstelling van

groep 7. Gon reageert hierop door te melden dat de geluidsinstallatie een zaak van school is en niet
van de OR. School heeft het weer laten maken en een regel ingesteld wie er mee mag werken.
Jolanda: wat is de rol van de klassenouder? De klassenouder is als ondersteuning van de leerkracht.
Er is wel sprake van samenwerking met de OR. Het team zal dit weer onder de aandacht van ouders
brengen en helder maken wat het verschil is tussen klassenouder en hulpouder.
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Jolanda: komt het verslag van deze vergadering op de portal?

Reactie: zodra het verslag gereed is, wordt het op de website geplaatst, middels de nieuwsbrief op de
portal wordt er een vermelding gedaan dat het verslag op de website geplaatst is. Wellicht met een
link in de nieuwsbrief.
Jolanda: geeft aan dat zij op de hoogte is van de plannen om een houten Sinterklaasboot te bouwen.
Zij begrijpt dat vanwege onderbezetting dit niet gerealiseerd is. Stelt voor om de boot door iemand te
laten maken en dit te betalen uit de ontsparing.
Reactie: er is een bedrag gereserveerd voor nieuwe Sinterklaasversiering, waaronder ook een houten
boot, dit zal niet uit de ontsparing gehaald worden. Wellicht dat het maken van een boot dit huidige
jaar wel haalbaar is, nu dat de OR een aantal nieuwe leden heeft.

Fedelour geeft aan dat zij graag wil helpen als hulpouder.
11. Sluiting
De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun aandacht en sluit de vergadering af.
****
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