Notulen Ouderraad ´t Startnest
Datum:
Aanwezig:

Woensdag 31 augustus 2022
Karin van Kooten-Molenaar (KvKM), Chantal Pronk-Sporrel (CPS) Kirsten Bonke
(KB), Susan Zijlstra (SZ) Sintha Sie (SSi), Brenda van Ommeren (BvO), Chaska
Wortel (CW), Dimphy Hengst (DH), Maddie Scheffel (MS), Bonita Perebooms (BP)
en Barbara Dijksterhuis (BD).

1.Opening
Ingekomen stukken, notulen vorige vergadering en actiepunten
Er zijn geen ingekomen stukken en de notulen en actiepunten zijn besproken.
Geen extra aanvullingen en alles was duidelijk.
We hebben de vakantie en wat persoonlijke zaken besproken.
2. Financiën
Sintha heeft voor de jaarvergadering alle financiën op een rij gezet en hieronder
staat de opvallende punten:
• bij de expressie is meer geld uitgegeven dan gepland en na wat uitzoeken
kwamen we erachter dat het komt door het etalagekarton en de
lolliestokjes (vaderdag)
• bij de kleine excursies hebben we bijna niks uitgegeven
• Voor de kinderboekenweek is er ook weinig uitgegeven, dit kwam omdat de
brandweer kwam (gratis) en omdat ouders hebben geholpen.
• Ook met Pasen is er minder uitgegeven dan gepland, omdat er geen
paasontbijt was (door covid al een kerstontbijt gedaan).
Voor volgend jaar hoeft er geen bedrag voor een paasontbijt worden
begroot, dan doen we weer het voorleesontbijt
• De bedragen voor het afscheidsfeest en -cadeaus zijn verschillend, maar
globaal is dat goed gegaan
• IJsjes waren duurder dan begroot, ruim 2x zo veel (er was 75,- begroot
en het kostte uiteindelijk 160,-). Dit komt waarschijnlijk omdat Ben de
ijsjes het jaar ervoor als cadeau had gegeven en dus gratis waren.
Wellicht kunnen we het de volgende keer bij de winkel halen. Daarnaast
willen we de ijsjes een ander moment uitdelen, bijvoorbeeld tijdens de
eerste warme dag/week van het jaar; die laatste week krijgen ze al enorm
veel ijsjes.

Voor nu is een hogere uitgave dan begroot geen probleem, maar wel een
aandachtspunt voor volgend jaar. Het is belangrijk dat we goed bedenken wat
onze activiteit kost, het liefst met een begroting, zodat we niet allemaal duurder
uitkomen dan gepland.
Ouderbijdrage
We hebben minder ouderbijdrage ontvangen dan andere jaren en de reden
hiervoor is ons niet geheel duidelijk.
Bij de jaarvergadering moeten wij bepalen hoe hoog de ouderbijdrage wordt, al
zijn we het erover eens dat het in de huidige financiële situatie niet verhoogd
kan worden.
We willen elke maand een stukje schrijven voor de nieuwsbrief, over de
activiteiten van de OR en de ouders bedanken voor de bijdrage.
Ook gaan we nadenken over een ludieke actie, informatie op het beeldscherm en
een briefje mee naar huis.
•
•

een jaarplanning voor het op scherm Actie MS en BD
elke maand een stuk in de nieuwsbrief Actie OR leden

3. Muziekfeest dinsdag a.s.
Klankenkaravaan komt aanstaande dinsdag 6 september. Controleren of de
rekening is betaald. Er is wat hulp nodig om 8.30uur en om 15.00uur. Actie CPS in
de Keek
4. Hulpouderformulier
We willen dit weer in 2 keer verdelen. Dus één formulier tot het verkleedfeest
en één voor daarna, vanaf maart.
Susan stuurt de opzet zo snel mogelijk naar de OR leden, zodat we kunnen
controleren en/of aanpassen. Dan probeert ze het eerste formulier zo snel
mogelijk rond te sturen om de antwoorden begin oktober te kunnen
inventariseren. Actie SZ
5. Jaarvergadering 20/9
De datum is goed, Dimphy zorgt voor een 2e oproep in de Keek een week voor de
vergadering.
Er is een budget van 25 euro, voor een drankje en een hapje. Actie DH
Sintha zorgt voor een bedankje voor de kascommissie. Actie SSi
Dimphy is nu ook bij de Kamer van Koophandel aangemeld als secretaris.

6. Scholierenveldloop
Vindt plaats op woensdag 5 oktober, op een studiedag.
7. Kinderboekenweek 5/10-16/10
Er komt dit jaar waarschijnlijk weer een schrijver langs. Hannelore en Marlies
regelen dit, Chantal zal navragen hoe het staat. Actie CPS
Ook hebben we een nieuw idee besproken, een boekenmarkt. Er wordt gekeken
of dit iets voor ons is en of er dan extra budget nodig is. Actie CW en BvO
8. Sinterklaasfeest en cadeautjes
Sinterklaasactie komt en wel op woensdag 30 november van 8.45uur tot 11.45uur.
De school heeft nu een eigen opslag, dus daar kunnen we de spullen na het feest
opbergen. Voor de zwager van Chantal worden wat biertjes gehaald om te
bedanken voor het gebruik van zijn box.
Voordat de cadeaus worden uitgezocht moeten we weten hoeveel Sinterklaasactie kost, zodat we weten hoeveel er over is voor cadeaus. Actie CPS en MS
9. Taakverdeling
We hebben de taken opnieuw verdeeld en opgeslagen.
10. Data vergaderingen controleren (14 juli verplaatsen)
1ste OR vergadering
OR Jaarvergadering
2e OR vergadering
3e OR vergadering
4e OR vergadering
5e OR vergadering
6e OR vergadering
7e OR vergadering
Jaarafsluiting OR

woensdag 31 augustus 2022
dinsdag 20 september 2022
woensdag 12 oktober 2022
woensdag 23 november 2022
woensdag 18 januari 2023
woensdag 8 maart 2023
woensdag 12 april 2023
woensdag 31 mei 2023
donderdag 29 juni 2023

10. Rondvraag en sluiting
Karin: Saskia Raven (Lucas en Sara), Rinske en Stephanie (moeder Hana)
uitnodigen voor de jaarvergadering, als toekomstige OR leden. Actie MS, SZ en
BvO

Vergadering gesloten om 21.55 uur.
Volgende (jaar)vergadering zal plaatsvinden op dinsdag 20 september 2022.
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