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Actie punten besproken
Website ONS
-

Bert dient officieel OK te geven aan Nienke voor uploaden van documenten van OUVER op de
website van ONS
o Nienke wordt door Bert benaderd 13 Juni

Duurzaamheid update
-

Communicatie moet beter richting ouders door leerkrachten, zodat dit nog meer gaat leven.
o Bert zal zorgen voor jaarkalender en elke nieuwsbrief zorgen date r aandacht wordt
besteed aan dit onderwerp
o Desiree Eggen zal update verzorgen 27/6 als nieuw aanspreekpunt van dit project

Budget 2017/2018
-

Budget ligt ter goedkeuring bij MR, MR vergadering 15/6 waarna goedkeuring wordt verwacht

Openstaande ouder gelden
-

Alle me kinderen zijn mee geweest op schoolreis
Schoolbestuur staat geen deelname schoolreis niet toe
Lijsten worden door Bert nog steeds nagebeld
o Rene laaste lijst even met Bert bespreken ivm verschillen die wel betaald zouden
hebben
o Komend jaar ander process. Twee keer aanmanen, dan Bert direct bellen en zal Bert met
penningmeester contact houden wie toezegging heeft gedaan om te betalen, zodat
penningmeester dit kan checken en vervolgens weer kan terugkoppelen aan Bert

Nieuw bestuur
-

Nieuwe bestuurs leden hebben zich aangemeld
o Camiel Rekman – secretaris 0625423579
o Penningmeester – Martijn Stals (geen nummer)
o Maarten contact opnemen zodra hij nummer martijn van rene heeft gekregen. Ook
contact met Camiel voor beschikbaarheid secretaries
o Wycher komt terug op zijn eigen functie en zal uitsluitsel geven over voortzetting voor
de ALV van 27/6

ALV
-

Paul zal opzet maken voor ALV met daarin volgende agenda punten:
o Financien afgelopen jaar (Rene)
o Financien komend jaar (Rene)
o Sustainability prject status (Desiree)
o Evenementen commissie (Jeroen)
o Bestuurs “verkiezing”
o Programmeren / Handvaardigheid (Jacob / Marije)
o Wvttk
o Algemene vraag aan Paul zijn er al aanmeldingen en hoeveel

Zomerbijeenkomst
-

Zomerbijeenkomst door gebrek aan tijd kan niet worden opgezet. Idee is geopperd om 15/9 een
back to school bijeenkomst te organiseren. Jeroen gaat kijken voor locatie en samen besluiten
om deze datum al te communiceren.

Ouderbijdrage algemeen
-

Standardisering ouder bijdrage besproken en op zich goed idee en ook eventueel kamp
integreren in de bijdrage ECHTER dan is het wel van belang dat alle ouders betalen. Agenda punt
voor nieuw bestuursjaar ter opvolging

Extra bijdrage activiteiten
-

-

Extra wattage voor electriciteit voor koken is nodig. Offerte ligt er voor € 2200. Dit is veel te
duur. Bert gaat in onderhandeling en aangegeven deze bijdrage eventueel uit lopend schooljaar
te betalen zodat 2017/2018 budget niet meer hoeft te worden gewijzigd richting MR.
Daarnaast is er de wens voor een zonnepaneel extra voor op het dak van de kas, offerte wordt
overlegd dank an er worden gekeken wat de bijdrage is en wanneer deze zal worden betaald

20.30 einde vergadering

