voor katholiek basisonderwijs
Oudervereniging

Verslag 49ste Algemene Leden Vergadering Oudervereniging d.d. 3 oktober 2017
Aanwezig OR: Mieke Kalter (voorzitter), Danielle van Oosten, José Gasper, AnnaBarbara Kegge,
Angela Mullens (secretaris/verslag).
Afwezig OR:

Raffaella Brabander (penningmeester) Annemiek Verschoor & 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.
1. Opening.
De voorzitter van de Ouderraad opent de vergadering.
2. Verslag 48ste ALV.
Het verslag is niet besproken, dus stilzwijgend goedgekeurd.
3. Jaarverslag van de voorzitter.
De OR stelt zich kort aan iedereen voor. Daarna licht de voorzitter kort de activiteiten van het
afgelopen jaar toe en toont een filmpje hierover.
AnnaBarbara vervangt de afwezige penningmeester en legt verantwoording af omtrent de financiën
van het afgelopen jaar. Er is een bedrag in de plus gedraaid en dit zal voor een deel worden apart
gezet voor het jubileum en een deel wordt aan school beschikbaar gesteld om daar een extra
evenement voor te organiseren.
Daarna wordt het voorstel gedaan om de ouderbijdrage voor schooljaar 2017-2018 op euro 60 te laten
staan. Alle aanwezigen stemmen hiermee in!
Verder wordt er een oproep gedaan voor 2 personen die dit jaar de kascommissie willen zijn en de
geldstromen van de OR willen controleren. Hiervoor zijn een aantal gegadigden en deze zullen
worden gecontacteerd.
Er is ook nogmaals het dringende verzoek gedaan om de ouderbijdrage te betalen om alle geplande
activiteiten doorgang te kunnen geven.
Verder zoekt de OR nog altijd naar diverse enthousiaste nieuwe leden.
4. Rondvraag
Diverse vragen zijn er door de OR en Edward beantwoord omtrent de inname van oude schoolshirts,
m.b.t. muziek en toelichting op de begroting.

Ouderraad, actief voor u, actief voor jou
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5. Sluiting
Aanvang diverse workshops in de klassen.
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