voor katholiek basisonderwijs
Oudervereniging

Verslag 50ste Algemene Leden Vergadering Oudervereniging d.d. 2 oktober 2018
Aanwezig OR: Mieke Kalter (voorzitter), Danielle van Oosten, José Gasper, AnnaBarbara Kegge,
Raffaella Brabander (penningmeester), Annemiek Verschoor, Karin Bronkhorst,
Angela Mullens (secretaris/verslag).
Afwezig OR:
Anouska vd Bogaard.
Verdere aanwezigen Directie en Team Petrusschool en ouders.
Edward den Heeten (directeur) opent de vergadering en dankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid.
Hij roept de ouders op om mee te helpen met de OR activiteiten dit schooljaar.
1. Opening.
De voorzitter van de Ouderraad opent de vergadering.
2. Verslag 49ste ALV.
Het verslag is niet besproken, dus stilzwijgend goedgekeurd.
3. Jaarverslag van de voorzitter.
Mieke opent de ALV namens de gehele OR en de OR leden stellen zich kort aan iedereen voor.
Daarna wordt er een filmpje getoond met daarin een overzicht van foto’s van de OR activiteiten van
het afgelopen jaar.
Vervolgens licht Raffaella de begroting van het afgelopen schooljaar toe. Er is dit jaar weer goed
gedraaid en daarom wordt er een bedrag van euro 2000,- beschikbaar gesteld aan de school om daar
weer een extra evenement voor te organiseren. Ook wordt de planning voor dit schooljaar besproken
en toegelicht.
Daarna wordt het voorstel gedaan om de ouderbijdrage voor schooljaar 2018-2019 op euro 60 te laten
staan. Alle aanwezigen stemmen hiermee in!
Na de oproep van Edward en de OR om meer ouders te betrekken bij de OR activiteiten melden zich
na de ALV een 6 tal ouders. Ook geeft iemand aan interesse te hebben in de kascommissie.
Gegevens zijn doorgegeven aan de betreffende commissievoorzitters en de penningmeester.
4. Rondvraag
Diverse vragen zijn er door de OR beantwoord omtrent de inhoud van de diverse commissies.
5. Sluiting
Aanvang diverse workshops in de klassen.

Ouderraad, actief voor u, actief voor jou
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