De notulen zijn in concept tot vaststelling in de jaarvergadering in oktober 2019
Notulen (concept) jaarvergadering 10-10-2018
Betreft: Schooljaar 2017-2018
Aanwezig: M. Peper, F. van de Berg, N. Bood, J. Klink, J. Visser, E. van Hoppe, A.
Mast, M. Broersma, A. Bats, W. Lange-Wanei, W. Dikken, D. Sirach, S.
Cornelissen, W. Heijblok en R. van Dijk
Afwezig na afbericht: Ingrid Loonstra, Jeanette en Richard Kranendonk,
Monique Schenk en Pauline Laan
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Ontvangst om 19.15 uur
Opening door Andrea Bats-Veger om 19.35 uur
Vaststelling van de agenda. De agenda is akkoord bevonden.
Vaststellen van de conceptnotulen d.d. 16-10-2017. Notulen zijn
goedgekeurd en bij deze vastgesteld.
5. Bespreken jaarverslag activiteiten schooljaar 2017-2018. We hebben
net als voorgaande jaren, weer een druk en gezellig jaar gehad. Dit
schooljaar hadden bezoek van de “echte” Sinterklaas en zijn Pieten uit
Den Oever, het was erg leuk. Nieuw was dit jaar, dat het kerstbuffet niet
meer verdeeld was in de onder- en bovenbouw maar er voor gekozen
was om dit in de klassen te houden. Dit was echt een groot succes, veel
meer rust in school! Voor elke viering/thema hebben wij het weer voor
elkaar gekregen om de school mooi te versieren, dit met behulp van
diverse ouders. Voor de rest waren er geen vragen of opmerkingen over
het jaarverslag.
6. Bespreking van de begroting van 2017-2018 en het bespreken en
vaststellen van de begroting 2018-2019 en ouderbijdrage 2019-2010.
Janneke legt alles uit en legt uit waarom de post onvoorzien zo groot is,
dit komt doordat we nieuwe luizenzakken hebben gekocht en dat de
rekening voor het jaarboek van het kamp van groep 8 later binnen is
gekomen. Er was weer geld over, zodat we ijsjes konden regelen van
Peer. Nieuw in de begroting is een bloemetje voor de aftredende OVleden. Wendy Tijmes namens de kascontrolecommissie, alles is
uitgebreid bekeken en zag er erg goed uit.
7. Vaststellen kascommissie voor kascontrole over schooljaar 2018-2019.
De kascommissie bestaat uit Nicole Rienstra (laatste jaar) en Wieteke
Lange-Wanei biedt zich aan als 2e persoon

8. Aftredend en niet herkiesbaar: n.v.t.
9. Rondvraag: Wendy Dikken vraagt waarom wij zoveel op de
spaarrekening hebben staan. Dit komt vanuit de fusie van De Marske en
De Alvitlo, er is toen per kind een bedrag vastgesteld en op de
spaarrekening gezet. Dit is bedoelt om straks uit te geven voor de
nieuwe school, bijvoorbeeld voor een speeltoestel. Voor de kinderen die
de nieuwe school niet meemaken, hebben we eens in de 2 jaar een
disco.
10.Sluiting vergadering: Andrea bedankt de aanwezigen voor hun komst en
sluit de vergadering om 19.50 uur

