OUDERVERENIGING
IKC De Kameleon
Notulen ALV vergadering 10 oktober 2019

1. Opening
Esther heet iedereen welkom bij de ALV van de OR IKC Kameleon.
Fijn dat iedereen tijd heeft vrijgemaakt om hierbij aanwezig te zijn. We kijken terug op het
schooljaar 2018-2019.
Laatste jaar dat we nog op 2 locaties onze activiteiten hebben uitgevoerd. We kijken allen uit
naar het nieuwe schooljaar op onze nieuwe locatie.
Toch hebben we er een mooi jaar van gemaakt. Start van het nieuwe schooljaar met een
heerlijk ijsje in augustus om vervolgens te wachten op 5 december, toen vol goede moed
Sinterklaas onze school bezocht. Wat een gezellige boel leverde dit op.
Kerst werd ook dit jaar op beide locaties gevierd, met een kerstbuffet voor alle klassen.
Groepen 6-7-8 gingen naar de Bartokstraat om vervolgens hun vocale liederen ten gehore te
brengen. Gezellig voor de ouders met een glühwein en chocolademelk in de hand en niet te
vergeten de midwinterhoornblazers.
Het nieuwe jaar zijn we begonnen met een Nieuwjaars traktatie om vervolgens in maart in een
carnavalsoptocht met alle kinderen van de school door de straten van de Bartokstraat naar de
van Brakelstraat te lopen. Wat een feest was dit en iedereen was leuk verkleed.
Dan volgen er een paar drukke maanden met Pasen en de Koningsspelen in april ( die dit jaar
wel erg vroeg waren). In Mei het schoolreisje en kamp voor groep 8. En tussendoor nog even
leuk op de foto. Al met al hadden we alles goed onder controle.
Een hele organisatie is de avondvierdaagse, gelukkig verliep alles prima. Helaas zat het weer
op vrijdag niet mee. Waarop we maar 3 dagen hebben gelopen.
Het jaar werd zoals gewoonlijk afgesloten met de slotavond van groep 8 door middel van een
musical en een hapje en een drankje.
Ik wil iedereen bedanken ( ook OR leden) die ons geholpen hebben met alle activiteiten en
ook met het ophalen van het oud papier.
Op 18 oktober a.s. zal door de OR het speeltoestel worden aangeboden namens de OR van de
scholen De Troubadour, De Weert en de Theo Scholteschool als cadeau voor de nieuwe locatie.
Op naar de activiteiten voor komend schooljaar op onze nieuwe locatie.
2. Financieel Jaarverslag
a. Annemarie licht het jaarverslag toe. Geen bijzonderheden te vermelden, zijn binnen de
begroting gebleven. Door middel van slides geeft Annemarie op- en aanmerkingen
over de in- en uitgaven. Inkomsten van Oud Paper is ongeveer € 3.000,Extra uitgave was het speeltoestel als cadeau, dit bedrag was gereserveerd.
Annemarie geeft aan dat er een vacature is voor Penningmeester. Meer informatie
hierover is bij de OR verkrijgbaar.
b. Kascommissie, dit jaar 2 dames die bereid waren de kas te controleren. De
penningmeester heeft goed werk verricht.
c. Goedkeuring Financieel jaarverslag. Kascommissie heeft haar goedkeuring gegeven.
d. Contributie schooljaar 2019 – 2020. De contributie blijft gelijk aan afgelopen
schooljaar € 39.50.

3. Rondvraag

•
•
•
•

Opmerking van een ouder, let op bij mailing naar alle ouders dat je niet alle
mailadressen ziet in kader van AVG. Nu onlangs gebeurd bij mailing oud papier. OR →
gaan we voor zorgen dat dit niet nogmaals gebeurd.
Opmerking van een ouder om bij de mailing van het oud papier ook uitleg hierover te
geven. Mail is er uit gegaan zonder enige toelichting. OR → nemen we mee.
Opmerking van ouder, bij activiteiten ( zeker buiten) men goed hoorbaar is.
Tip van een ouder, maak een overzicht van activiteiten en verspreid dit onder de
kinderen, bijvoorbeeld de oudste. En laat ouders aangeven waar ze graag bij willen
helpen. OR → nemen we mee.

4. Sluiting
Rond 20.45 uur sluit de vergadering.

