OUDERVERENIGING
R.K. BASISSCHOOL ADWAITA
Secretariaat: p/a Kerkstraat 3
7412 XM DEVENTER
ouderraad.adwaita@gmail.com
Verslag Ouderraadvergadering van 15 september 2020
Locatie Teamlink
aanwezig: Marco Ganzevles, Ilja Nienhaus, Maaike van der Liende, Suzanne Arendshorst,
Lisanne Dekker, Lenonie Halkers, Lisette Stempher, Veronique vd Veen, Ellen Tomberg.
afwezig met kennisgeving: Suzanne Benne, Ilona Tombé, Mariska Achterberg
Notulist: Maaike van der Liende
Opening: Marco opent de vergadering om 20.30 uur na de algemene ledenvergadering.
Tijdens deze vergadering is de agenda vastgesteld, financieel verslag doorgenomen en
goedgekeurd.
De begroting en het vaststellen van de ouderbijdrage besproken en er is gesproken over de
bezetting van de ouderraad.
1. Mededelingen (lief en leed): geen
2. Post: geen
3. Mailbox: geen
4. Verslagen OR vergadering en actielijst:
De laatste OR vergadering was in maart 2020. Eventuele notulen hiervan zullen aan
school worden doorgegeven voor de website.
5. Activiteiten overzicht:
Er is een nieuw overzicht gemaakt welke is doorgenomen en ingevuld met de
bijbehorende contactpersonen.
6. Samenstelling ouderraad:
Leonie is gestopt bij de OR.
Bij de volgende vergadering zal een eventueel nieuw lid aansluiten.
De volgende personen hebben kenbaar gemaakt dat dit (wellicht) het laatste
schooljaar zal zijn; Marco, Lisette, Suzanne.
Intern is er gevraagd of iemand de rol van Voorzitter en 2de penningmeester op zich
wil nemen. Op dit moment is daar geen gegadigde voor. School zal hiervoor gaan
informeren/rondvragen.
Voorzitter
:
Marco
Penningmeester
:
Ellen
2de penningmeester :
Lisette
Lief & Leed
:
Suzanne B.
Notuliste
:
Maaike
7. Financiën:

Ellen heeft een overzicht gemaakt welke voor ons allemaal duidelijk is. We staan er
prima voor.
8. Diversen:
De OR heeft aangegeven dat zij vroegtijdig de data en locaties van de schoolreisjes
wenst te ontvangen van school om op tijd vervoer en entree te regelen.
Vorig jaar zijn er 2 nieuwe pietenpakken met toebehoren gekocht. Dit jaar zullen er
nog 2 stuks bijgekocht moeten worden. Lisette heeft een contactpersoon voor goede
2de handse pakken en gaat daar samen met Ilja voor kijken.
Waarom heeft de sponsorloop niet plaatsgevonden? Het is een buitenactiviteit en
ouders hoeven hierbij niet aanwezig te zijn.
Budget cultuurdag 750,Deze is eens per 3 jaar, wanneer voor 2020 gepland?
9. Rondvraag:
Geen vragen
Volgende vergadering staat gepland op donderdag 22 oktober om 19.30 via
Teamlink
Voordat Marco deze vergadering sluit, gaat Lisanne uit teams en is er afgesproken
dat er een kleinigheidje verzogt gaat worden voor de leerkrachten (05/10)
Dag van de leerkracht.
Marco sluit deze vergadering.

