
Zakelijke ouderavond MR/OR 1-11-2018 

Voorzitter: Mark Jan Ineke 

Notulist: Nathalie Spinder 

 

 

Opening en vaststellen agenda en mededelingen: 

 

Mark Jan opent de vergadering en geeft aan dat de vergadering een half uur in beslag gaat nemen 

i.v.m. de thema-avond mediawijsheid. 

 

Samenstelling MR + jaarverslag MR: 

 

Mark Jan blijft voorzitter, de samenstelling blijft verder zoals het nu ook is. Over het jaarverslag zijn 

er geen opmerkingen.  

 

Financieel verslag overblijfcommisie: 

 

Afgelopen schooljaar is begonnen met de samenwerken tussen school en het KDV. 

Doordat de pedagogische medewerkers betaald worden uit de overblijfkas blijft er minder saldo over 

dan voorgaande jaren. 

Het overblijfgeld is afgelopen schooljaar verhoogd en bedraagt nu 2,50 euro per keer.  

Saskia krijgt de helft uitbetaald van wat ze officieel zou moeten krijgen, dit wordt nu elk half jaar 

besproken of het nog uit kan en hoe verder.  

 

Samenstelling OR + jaarverslag OR: 

 

Herbert Mokkum (penningmeester) en Kisten de Bruin zijn voor de zomervakantie afgetreden. 

Hermien Haaksma heeft taak als voorzitter overgedragen aan Nathalie Spinder en is afgetreden als 

OR-lid. 

Evelien van der Veen en Sietske van der Zee hebben de OR versterkt. 

 

Financieel verslag OR + benoeming kascommissie OR: 

 

Er was een vraag over het bijgeboekte bedrag van 231,82 onder het kopje “diversen” (Juffendag, 

Pasen, koffie voor ouders etc). Hier was geen antwoord op. 

Het eigen geld van de werkgroep NSA is van de OR-rekening naar de rekening van overblijf gegaan, 

Elske Dijkstra geeft hierover een korte uitleg. In eerste instantie was de penningmeester van de OR 

ook lid van de werkgroep NSA en toen konden de financiële stromen goed naast elkaar worden 

gelegd. Met het aantreden van een nieuwe penningmeester werden de financiële stromen te 

onoverzichtelijk. Daarom is gekozen voor de rekening van overblijf om het overige geld van NSA te 

‘parkeren’. Elske Dijkstra heeft toegang tot deze rekening en is ook lid van de werkgroep NSA.  

Het advies van de kascommissie is om gescheiden rekeningen te houden om zo het juiste overzicht te 

houden. Hierover zijn voor de vergadering afspraken gemaakt tussen penningmeester OR en 

schoolleider. De rekening van de OR wordt gebruikt voor de vrijwillige ouderbijdrage, de 

subsidiegelden van NL doet en Burendag, sponsorloop en in overleg andere (kleine) bedragen. 

Ondanks het feit dat de financiële stromen ingewikkeld waren, heeft de penningmeester alles netjes 

vastgelegd (waarvoor dank) en was het door de kascommissie te controleren.  



Xander Hoekstra en Monique Hamming zitten volgend jaar in de kascommissie. 

 

Rondvraag en sluiting OR en MR jaarvergadering: 

 

Naar aanleiding van het financieel verslag van de OR lijkt er geen noodzaak voor een verhoging van 

de vrijwillige ouderbijdrage. Er zit nog geld in kas en de begroting is strak, maar wel volgens wat er 

beoogd binnenkomt.  

 

 

 

 

  

 

  

 


