Warns, 21-06-2021
Notulen online vergadering OR Meiboom op 21-06-2021
Aanwezig: Arjan, Joanna, Judith, Marrit (notulist) en Antsje Uilkje
Aanwezig team: Birgit en Grytsje
Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Opening: Welkom Antsje Uilkje
Verhogen van ouderbijdrage voor structurele AMV
Actielijst vorige vergadering doornemen
Lustrum, is er al meer bekend
Wat verder nog ter tafel komt
Rondvraag
Afsluiting

1. Opening
Joanna zit de vergadering voor en heet iedereen welkom. Joanna verwelkomt Antsje Uilkje bij
de OR.
2. Verhogen van ouderbijdrage voor structurele AMV
Het gaat om € 2,50 per kind. De kosten van AMV bedragen jaarlijks € 250,De lessen vallen onder schooltijd. Gewoonlijk zijn het 20 lessen, dit zijn te veel lessen die bij
Imke vervallen. Dus ze zijn overeengekomen dat het 10 lessen per jaar worden.
Om het jaar zullen de AMV lessen gegeven worden. Het ene jaar in groep 3/4 het andere jaar
popmuziek in de bovenbouw. Voorheen was het bij de bovenbouw gitaar en keyboard. In de
toekomst willen ze kijken naar andere opzet.
Uit de aantallen blijkt dat niet voor ieder kind de ouderbijdrage is betaald, dit kan door de
Corona komen maar ook omdat ze het niet kunnen betalen.
Voor gezinnen die de ouderbijdrage niet kunnen betalen, doen we een brief bij de factuur met
daarin informatie dat deze ouders hier een tegemoetkoming via de gemeente kunnen krijgen.
Dit zou Kindpakket kunnen zijn of Stichting Leergeld, dit is nog niet helemaal duidelijk. (Er
is nog geen actie hierop gezet, wie dit uit gaat zoeken)
Joanna stelt voor om een enquête op te zetten om te onderzoeken wat mensen van de
ouderbijdrage vinden/en wat ze vinden dat daar mee moet gebeuren.

3. Actielijst vorige vergadering
• Onderzoeken hoe FB gebruiken (Joanna), heeft op meerder facebooksites van de
scholen gekeken, deze zijn allemaal verschillend. Vraag aan Birgit/Grytsje hoe zij dit
zien. Door de privacy kan er niet al teveel op de site gezet worden.
Voor nu blijft de Facebooksite voornamelijk een extra duwtje richting de nieuwsbrief.
• Lekkers voor Koningsdag (Judith). Gelukt
• Werving ouders voor werkgroepen en OR via nieuwsbrief (Marrit). Gelukt
• Mogelijkheid werving OR via Baudine/Grytsje (Arjan). Gelukt, Grytsje kwam met een
mooi voorstel, Antsje Uilkje, zij is inmiddels aangeschoven als OR lid.
• Contact met Jella over AMV (Arjan). Gelukt, zie punt 2
4. Lustrum, is er al meer bekend
Morgen, 22 juni, is de eerste vergadering. Antsje Uilkje zal vanuit de OR hierbij aanwezig
zijn.
De wens is om het lustrum tijdens de Gouden Weken, begin schooljaar, te houden.
Wellicht kan er een activiteit plaatsvinden wat blijvend is.
5. Wat verder nog ter tafel komt
Geen
6. Rondvraag
Arjan geeft aan dat er nog geld in de pot zit van de Skoalfinne, misschien kunnen we dat
investeren aan het Lustrum.
Judith geeft aan dat wanneer er een groot bedrag uitgegeven wordt van voormalig Skoalfinne
hier misschien de ouders bij te betrekken.
(Het bedrag blijkt iets minder groot te zijn € 880,- dus waarschijnlijk is dit niet nodig)
Marrit vraagt of Judith voor het laatst is. Dit is zo. Omdat het online is voelt het wat
onwennig. Birgit stelt voor dat Judith ook aanwezig is bij het Lustrum, daar zullen meerdere
ouders aanwezig zijn die commissies gaan verlaten. Judith gaat hiermee akkoord.
Arjan vraagt hoe het zit met het opruimen van de zolder of we al binnen mogen, dit kan
eventueel ook via de ingang van De Treffe. Morgen is er overleg met Jella, v.w.b.
coronamaatregelen. Birgit koppelt dit terug aan Marrit
Birgit geeft aan dat ook de bovenverdieping leeg moet, i.v.m. het verhuren van deze
verdieping. Arjan geeft aan dat wanneer ze hulp nodig hebben dat ze dit aan mogen geven.
7. Afsluiting
Joanna, bedankt iedereen voor aanwezigheid.

Actielijst
• Jella vragen over wel/niet de school in (Birgit, terugkoppelen naar Marrit)
Onbesproken actielijst als reminder voor de volgende vergadering
• Enquête maken/verspreiden
• Uitzoeken, stichting leergeld/kind pakket

