Verslag OR/MR vergadering 15 oktober 2014
Voor dit overleg staan de vaststelling van de jaarverslagen van de OR en MR op de agenda en worden
ideeën besproken voor de besteding van het overschot.
Jaarverslag MR
Het jaarverslag van de MR is na te lezen op de website van de OBS.
Correctie op de eerste versie van het verslag:
Er zijn komend jaar 14 groepen ipv 13. In januari komt er een 15e groep. Het betreft een extra
kleutergroep. In het totaal komen er dit jaar 60 nieuwe kleuters bij.
De vraag rijst of dat allemaal past. Paul licht toe dat Ministek 4 lokalen exclusief ter beschikking had,
dat wordt in samenspraak met de gemeente het komend jaar 1 lokaal. De peuterspeelzaal zal
geschikt worden gemaakt voor een kleutergroep.
De MR leden benadrukken dat de harde grens aan de groei de muren van het schoolgebouw zijn. Een
situatie zoals bij de Paulschool die tweede locatie heeft, is niet wenselijk.
Ouders vragen een toelichting op het verdwijnen van de RT+. Paul licht toe dat dit een proef was. De
vraag is wat er met de ervaring die nu is opgebouwd, gebeurt. Er is nu meer aandacht voor de
uiteenlopende niveaus binnen een groep. Er blijft de komende tijd wel aandacht waarbij het
uitgangspunt ook is dat er geen uitzonderingspositie wordt gecreëerd. Een oplossing waar dit via de
ouderbijdrage wordt gefinancierd is vanuit de SPO onwenselijk vanwege het uitgangspunt
openbaarheid van onderwijs.
Het verslag wordt vastgesteld.
OR‐jaarverslag
De OR is verantwoordelijk voor het innen van de ouderbijdrage en geeft het uit aan activiteiten die
niet direct gerelateerd zijn aan onderwijs.
De OR is onder andere verantwoordelijk voor het organiseren van het lustrum. De OR is van mening
dat de ouderbijdrage er een is waar de kinderen die nu op school zitten van dienen te profiteren. De
OR heeft grote besparingen bijvoorbeeld op busvervoer weten te realiseren. Daardoor is er nu een
overschot.
Door inspanningen van Hans is de opbrengst van de ouderbijdrage gestegen. De ouderbijdrage is
vrijwillig en tegelijkertijd noodzakelijk. Dat is wat Hans de afgelopen tijd benadrukt in de
communicatie naar ouders die geen reactie geven op het verzoek om de ouderbijdrage.
Met dank aan de kascontrolecommissie wordt het jaarverslag en het financieelverslag vastgesteld.
Lustrumviering
De OR presenteert aan de OBS een poster met een impressie van de lustrumviering in de Efteling.

Bestemming overschot en ouderbijdrage
Vanwege het al eerder door de OR geconstateerde overschot worden voorstellen gedaan voor de
besteding. Er wordt een OR/MR vergadering gepland over een heroriëntering van de ouderbijdrage
en om te beslissen over de besteding van de opgebouwde reserve.
Van verschillende kanten zijn voorstellen gedaan voor de besteding van het overschot:
‐ mogelijke besteding van de reserve is Social Schools zoals Lotte presenteert. Het is een soort
digitaal prikbord waar ouders bij kunnen blijven wat er op school gebeurt. 2,50 per ouder per jaar.
Een besloten site waar bestanden, foto’s berichten, huiswerk, kalender etc op kunnen worden
bijgehouden.
‐ Kinderraad gaf aan graag nieuwe boeken te willen
‐ Ouders suggereren een schoolbibliotheek
‐ Ander alternatief dat wordt gesuggereerd is ICT middelen. Paul geeft aan dat hij SPO een bijdrage
van 10000 euro heeft gekregen om het trage netwerk te verbeteren en om te investeren in tablets.
‐ Een andere suggestie is Digiborden voor de kleutergroepen
‐ Vitrinekast voor sportprestaties
Besloten wordt om de volgende twee onderwerpen verder te onderzoeken door leerkrachten en
ouders:
‐Nieuwe boeken
‐Social schools
Daarbij word nadrukkelijk gekeken naar dat de keuze die gemaakt wordt ook te onderhouden is.
De besteding van het geld is een beslissing van de school met instemmingsrecht van de MR. We
streven natuurlijk een gezamenlijk belang na. Bij het nemen van een beslissing streven we
nadrukkelijk naar een gezamenlijke beslissing van de school, OR en MR.
De OR en MR plannen een extra overleg voor 26 januari 2015 om 20:00 om een hierover een
beslissing te nemen. Ondertussen worden de opties onderzocht met behulp van ouders en
leerkrachten, zij lichten hun bevindingen toe op deze avond.

Volgend overleg: 26 januari 2015 – 8:00

