voor katholiek basisonderwijs
Oudervereniging
Verslag 47ste Algemene Leden Vergadering Oudervereniging d.d. 3 november 2015
Aanwezig OR: Mieke Kalter (voorzitter), Saskia Cousijnse (penningmeester), Peter van Zijderveld,
Raffaella Brabander, José Gasper, Brigitte Wagenaar, Anne Barbara Kegge en
Angela Mullens (verslag).
Afwezig OR:
Sander van der Brugge, Maaike Jol en Danielle van Oosten.
Verdere aanwezigen Directie en Team Petrusschool en ouders.
Edward den Heeten (directeur) opent de vergadering en dankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid.

1. Opening.
De voorzitter van de Ouderraad opent de vergadering.
2. Verslag 47ste ALV.
Het verslag is niet besproken, dus stilzwijgend goedgekeurd.
3. Jaarverslag van de voorzitter.
De voorzittergeeft uitleg over wat de OR allemaal doet. Als voorbeeld wordt genoemd de Lief en Leed
commissie. Bij ziekte, zwangerschap of andere aangelegenheden wordt er door de OR een kaartje of
bloemetje verzorgd namens de kinderen en de ouders van de Petrusschool. Ook met lerarendag zet
de OR de leerkrachten in het zonnetje, verder wordt de musical en disco voor groep 8 en de
schoolfotograaf verzorgd door de OR. Dit schooljaar 2015-2016 is het het 45 jarig bestaan van school
en hiervoor worden er allerlei extra activiteiten georganiseerd. Dit wordt allemaal bekostigd uit de
ouderbijdrage.
De voorzitter geeft ook aan dat de OR het afgelopen jaar bezig is geweest aan een betere
zichtbaarheid, met de daarbij behorende activiteiten.
De aanwezige Or leden hebben zich hierna kort voorgesteld.
Het kostenoverzicht voor het schooljaar 2014-2015 en 2015-2016 zijn door de penningmeester
getoond met een korte uitleg over het budget en de ouderbijdrage. Er is afgelopen jaar een tekort
ontstaan doordat niet alle ouders hun (vrijwillige) ouderbijdrage hebben betaald. Dus nogmaals een
dringende oproep om de ouderbijdrage alsnog te betalen, om een groter tekort te voorkomen.
Verder zullen er dit schooljaar nieuwe school t-shirts komen.
Verder zoekt de OR nog altijd naar diverse enthousiaste nieuwe leden.

4. Medezeggenschapsraad (MR) zoekt nieuw lid
Wendela Paagman doet een oproep namens de MR. Zij zoeken een nieuw MR lid die samen
met de overige leden wil nadenken over nieuwe ontwikkelingen etc. 1 maal in de 6 á 8 weken
is er een vergadering in de avond.
5. Rondvraag
Wat doet de OR met het tekort in het budget? Hierop is uitgelegd dat we wel wat speling
hebben, maar dat we graag iedereen willen oproepen de ouderbijdrage te betalen om groter
tekort te voorkomen.
6. Sluiting
Aanvang diverse workshops in de klassen.
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