JAARVERSLAG
2016-2017

Medezeggenschapsraad (MR)
Ouderraad (OR)

Jaarverslag 2016-2017 MR en OR

Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag van OBS De Kameleon over het schooljaar 2016-2017.
In de secretariële verslagen kunt u lezen wat er zoal besproken, geregeld, georganiseerd en
besloten is in het afgelopen schooljaar door zowel de ouderraad als de medezeggenschapsraad.
In het financiële verslag van de ouderraad kunt u zien waaraan de ouderbijdrage is besteed
en wat er voor het komende schooljaar is begroot.
Wellicht hebt u vragen en/of opmerkingen betreffende dit jaarverslag.
Dan horen wij dat graag tijdens de jaarvergadering van 7 februari.
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Agenda jaarvergadering o.b.s. De Kameleon schooljaar 2017-2018
7 februari 2018
Aanvang: 19.30 uur
Sluiting: 21.30 uur

1) Opening door de voorzitter Stephanie (OR) en Bas (MR)
2) Notulen jaarvergadering schooljaar 1 maart 2016-2017
3) Verslag medezeggenschapsraad schooljaar 2016-2017
4) Verslag ouderraad 2016-2017
5) Kiezen kascommissie 2016-2017
6) Vaststellen ouderbijdrage, schoolreis, Nacht van 8 schooljaar 2018-2019
7) Samenstelling ouderraad 2017-2018 en afscheid Danielle van Gent
8) Samenstelling medezeggenschapsraad 2017-2018 en afscheid Jan Otter
9) Rondvraag/ W.V.T.T.K.
10) Pauze
11) Informatie project Groene en Gezonde Verbinding
12) Afsluiting met gezonde hapjes en drankjes
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Notulen jaarvergadering 1 maart 2017 19:30-21:15
Aanwezig:






Team: Yvonne, Shirley, Fifi, Jos, Jette, Nancy, Ingeborg, Fatma, Nettie en Bertina
O.R.: Maria, Angelika, Geelan, Sonila

M.R.: Jan Otter (oudergeleding), Bas Hersmus (oudergeleding), Yvonne (team), Shirley
(team).
Directie: Hans Manders
Overig: ouders/verzorgers van ongeveer 12 leerlingen

1. Opening door Jan Otter (penningmeester MR)
Om 19.30 uur opent Jan de vergadering en zit voor.
2. Notulen jaarvergadering schooljaar 2015-2016 d.d. 4 november 2015
Het verslag is goedgekeurd.
3. Secretarieel verslag medezeggenschapsraad schooljaar 2015-2016
Het secretarieel verslag 15-16 van de MR is goedgekeurd.
Het financieel verslag 15-16 is goedgekeurd.
Er kwam een vraag vanuit ouders over de financiën binnen het bestuur. Hans Manders heeft
een korte toelichting hierop gegeven. De scholen moeten vanaf heden een sluitende begroting
erop nahouden. Daarnaast wil het bestuur zelf het huis op orde hebben.
4. Verslag ouderraad 2015-2016
Het secretarieel verslag 15-16 is goedgekeurd.
Het financieel verslag 15-16 is goedgekeurd omdat de kascontrole nog niet is geweest.
De ouderbijdrage is het afgelopen jaar door meer ouders betaald, waarschijnlijk doordat ouders uit de OR de mensen telefonisch hebben benaderd met het verzoek om te betalen (ter ‘herinnering’). Ouders kunnen ook contant betalen.
Maria geeft aan dat de OR het wenselijk vindt dat er tijdens de avondvierdaagse elke avond
een leerkracht aanwezig is. Het team gaat hier onderling mee aan de slag.
5. Kiezen kascommissie 2016-2017
Domico van der Linden en Jan Otter zullen komend jaar zorgen voor de kascontrole van de
OR 2016-2017. De kascontrole voor de MR wordt verzorgd door Shayma Said en Mark Willemsen.
6. Vaststellen ouderbijdrage, schoolreis, Nacht van 8 schooljaar 2017-2018
De bedragen voor de ouderbijdrage (€ 25,00), het schoolreisje (€ 30,00) en de Nacht van 8
(€ 65,00) worden voor 2016-2017 gehandhaafd. De ontvangen ouderbijdragen worden in het
vervolg in een overzicht geplaatst.
7. Samenstelling MR en OR 2016-2017
Samenstelling ouderraad 2016-2017
Maria Hamiti: Voorzitter (moeder Francis groep 5 en Quinten groep 3)
Daniëlle van Gent (moeder Sharaisa groep 7)
Angelika Kreduszynska (moeder van Jakub groep 3)
Sonila Aman (moeder van Freshta en Niaesh)
Stephanie Steinbach (moeder van Remello, Mellanie, Dilyasha)
Geelan Suliman (moeder Mila groep 1)
Samenstelling medezeggenschapsraad 2016-2017
Jan Otter (penningmeester, oudergeleding, vader van Shanaya groep 8)
Bas Hersmus (oudergeleding, vader van Zarah groep 3)
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Shirley Caster (lerarengeleding, voorzitter)
Yvonne Kneijber (lerarengeleding)
De MR heeft een oproep geplaatst voor een nieuw MR lid voor volgens schooljaar. Jan Otter
gaat ons helaas verlaten.
8. Rondvraag/ W.V.T.T.K.
Geen.
9. Sluiting van de Jaarvergadering om 20.15 uur
10. Pauze
11. Workshop Kunst en Cultuur
12. Afsluiting
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Secretarieel jaarverslag MR O.B.S. De Kameleon schooljaar 2017
Namens de ouders: Bas Hersmus
Jan Otter, penningmeester
Namens het team: Shirley Caster, voorzitter
Yvonne Kneijber
Een korte opsomming van alles wat er in schooljaar 2017 aan de orde is geweest. De
verslagen van de MR lopen per kalenderjaar.
Start nieuwe directeur


M.i.v. 1-1-2017 is H. Manders de directeur van onze school. De OR en MR heeft gezamenlijk kennisgemaakt met Hans op de eerste MR-vergadering van 2017.

Jaarvergadering OR/ MR



Schooljaar 2016-2017 is de jaarvergadering gehouden op woensdag 1 maart 2017.
Het thema voor dit jaar was: Kunst en Cultuur. Juf Bertina heeft tijdens deze avond
een presentatie gehouden en we hebben met de aanwezigen een erg leuke creatieve
activiteit gedaan. Iedereen was enthousiast over het kunst- en cultuuronderwijs.

Formatie 2017-2018







Dit schooljaar wordt er bezuinigd op personeelskosten. Dit houdt in dat er minder
ruimte is voor onderwijsassistentie, van 2,0 naar 1,0 FTE. Juf Nettie heeft onze
school verlaten.
Ook is er een vermindering van het FTE van de conciërge en de IB-er.
T.a.v. het VSD-budget is er nog financiële ruimte voor schooljaar 2017-2018. Daarna
is er geen mogelijkheid meer voor de VSD lessen. De MR vindt dit spijtig, vooral omdat we vinden dat de VSD zeer waardevol is voor de leerlingen.
Dit onderwerp is uitgebreid en meerdere malen teruggekomen op de MR- vergaderingen.

Groene Gezond Verbinding




In dit jaar is dit onderwerp verschillende malen ter sprake gekomen bij de MR. We
staan er positief tegenover, maar het mag geen verzwaring van de de taken van de
leerkracht worden. Het beleid is om een gezonde school te zijn, dus beweging en
voeding is belangrijk. In dit kader doen we ook dit jaar weer mee aan het schoolfruit
voor 3 x p/w.
Voorlopige afspraken t.a.v. de GGV:
- De groepen 1/2/3 krijgen elk 40 week minuten extra bewegingsonderwijs in het
kleine speellokaal.
- De groepen 4 t/m 8 gaan meedoen aan een onderzoek naar fitheid en gewicht.
Dit wordt uitgevoerd door onze gymdocent Jeroen.

Korte bespreekpunten:


Opknappen van de wijk
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De wijk rond de school wordt gerenoveerd en vanuit de gemeente is de vraag gekomen om het speelveld in te richten als tijdelijke parkeerplek. Op onze plein heeft de
gemeente voor de oudere kinderen twee nieuwe speeltoestellen neergezet en bij de
kleuters een speelhuisje.
Koffieochtenden
De koffieochtenden worden vanuit de directie weer nieuw leven ingeblazen. De MR
vindt dit zinvol.
Vervanging bij ziekte
De onderwijsassistente juf Nancy zal langdurig ziek zijn, zij werkt drie dagen op de
Kameleon. De vervanging is een probleem. Er zijn geen invallers in de pool. Een tijdelijke oplossing is dat Juf Ingrid op woensdagochtend werkzaam zal zijn in groep
3/4.
De MR vindt dit een goede oplossing, maar geeft ook aan dat de groepen 5/6 en 7/8
geen assistentie meer zullen hebben van een onderwijsassistente. Echter, juf Atie is
dit schooljaar bij ons werkzaam en assisteert in de groepen 3/4 , 5/6 en 7/8 voor een
aantal uren.
Opbrengsten en financiën
Vanuit het bestuur wordt duidelijk dat de eindopbrengsten van groep 8 dit schooljaar
omhoog moeten, dit geldt echter ook voor de groepen 5/6/7. De druk wordt gevoeld in
het team, ook omdat er minder ondersteuning is.
Daarnaast moeten de financiën op orde zijn.
Landelijke stakingen primair onderwijs
Op 5 oktober en 12 december is er gestaakt. De meerderheid van de leerkrachten
was voor de staking.

Jaarplan MR
We volgen elke vergadering de actiepunten/bespreekpunten van het jaarplan.
Met vriendelijke groet
Namens de MR
Yvonne Kneijber
Februari 2018

Financieel overzicht MR schooljaar 2016-2017
Omschrijving

Budget

Uitgaven

Contributie MR

600

24

Contributie 2017

72

horeca

44,10

Saldo

+ 459,90 euro
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Secretarieel jaarverslag ouderraad 2016-2017
Huidige samenstelling O.R.
Leden:
Daniëlle van Gent (moeder Sharaisa)
Maria Hamiti (moeder Francis en Quinten)
Sonila Aman (moeder van Freshta en Niaesh)
Stephanie Steinbach (moeder van Remello, Mellanie, Dilyasha)
Afgetreden:
- Geelan Sulaiman (moeder van Mila).
 Sinterklaas
Sinterklaas kwam ook dit jaar weer bij ons op school met al zijn pieten. De Sint hebben we zingend
binnengehaald.
Vervolgens werd de Sint in de middenruimte verwelkomd met leuke sinterklaasliedjes.
Hierna heeft de Sint alle klassen samen met mijn Pieten bezocht en kregen alle klassen
Van de Sint een leuk cadeau.
 Kerst
Het kerstdiner was weer lekker, leuk en gezellig.
De ouders hadden weer lekkere gerechten voor het kerstdiner gemaakt. De ouders hebben in de middenruimte warme chocolademelk, glühwein en hapjes gekregen. Het was leuk om te zien dat er zoveel ouders aanwezig waren.
Buiten stond een vuurkorf te branden. Een mooie en sfeervolle avond!
 Koningsspelen
De Koningsspelen waren dit jaar weer een succes, de kinderen hebben leuke sportieve activiteiten
kunnen doen, zoals o.a. voetbal, hockey, tafeltennis en oud Hollandse spelen.
Na de activiteiten kregen de kinderen een pakje wicky en wat fruit. De dag was ten einde na het neerhalen van de vlag van De Kameleon.
 Schoolreis groep 1 t/m 7
Dit jaar zijn we op schoolreisje naar Drievliet geweest. De groepen 1 t/m 7 stonden weer te trappelen
van ongeduld. Helaas stonden de bussen bij de verkeerde school te wachten maar gelukkig was dit
snel opgelost. Iets later dan verwacht zijn we toch vertrokken. Dit jaar waren de prijzen erg gestegen
en hebben we vanwege het budget besloten om de lunch zelf mee te laten nemen. Overal in het park
zag je de kinderen gezellig in groepjes genieten van het eten en drinken. We hebben met zijn allen
genoten van de attracties, achtbanen, draaimolens en speeltuinen. We kunnen terugkijken op een
geslaagd schoolreisje!
 Bedankjes hulpouders
Alle hulpouders kregen na de generale repetitie van de Musical van groep 8 een bedankje in de vorm
een potje met drop met de slogan: het zit D’rop. Wij zijn als school erg dankbaar voor alle ouders die
zich inzetten voor de kinderen van onze mooie school.
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 Avond-4-daagse
Ook dit jaar deden we weer mee met de Avondvierdaagse, georganiseerd door de Ouderraad. De
Jumbo had ons opnieuw gesponsord met een tasje, waar de ouderraad iedere avond iets lekkers,
drinken en wat fruit in stopte. Op de vierde dag kregen alle deelnemers een medaille. Helaas telde de
4-daagse dit jaar drie dagen in verband met noodweer.
Na het weekend werden de deelnemers op het podium in de middenruimte in het zonnetje gezet. Het
ging dit jaar weer goed, en vanaf volgend jaar neemt Maria de avondvierdaagse
over.
 De Nacht van 8
De leerlingen van groep 8 hebben dit jaar weer op school geslapen, dat was een groot succes. In de
nacht hebben ze films gekeken in het wereldlokaal en verstoppertje gespeeld in school (in het donker!). Ook de survival op dinsdag was super leuk en voor sommige kinderen een grote uitdaging! Op
maandag werden de kinderen naar Walibi gebracht door enkele ouders, Aangekomen op school rond
16:00 uur stonden de ouders al te wachten om de kinderen weer mee naar huis te nemen.
 Afscheidsmusical groep 8
De afscheidsmusical was dit jaar weer een groot succes. ‘s Morgens werd de musical opgevoerd voor
alle kinderen van school en de hulpouders en 's avonds voor alle ouders van de kinderen van groep 8
en andere genodigden. Aan de reacties van de kinderen en het publiek was te merken dat de musical
erg leuk werd gevonden en het enthousiasme waarmee de kinderen de musical opvoerden werkte
aanstekelijk! Vooraf hebben de kinderen lekker samen met de leerkrachten gegeten. In de pauze was
er koffie en thee met cake en koekjes (gemaakt door één van de ouders) en na afloop werd er druk
nagepraat onder het genot van een hapje en een drankje.
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Financieel overzicht Ouderraad
Budget oktober 2016 t/m september 2017

Betreft

Budget

Uitgegeven

ING

150,00

148,94

Algemene kosten

200,00

167,49

Sinterklaas

450,00

370,24

Kerst

175,00

127,47

Nacht van 8

910,00

690,55

2310,00

2359,60

300,00

214,90

Sport

50,00

130,00

Onvoorzien

20,00

125,71

Schoolreis 1 t/m 7
Afscheid gr 8

Totaal

Inkomsten oktober 2016 t/m september 2017

Ouderbijdrage 25,00

62 x 25 = 1550

Nacht van 8

65,00

10 x 65 = 600 + 35

Schoolreisje

30,00

77 x 30= 2310
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Budget ouderraad gedetailleerd 2016-2017

ING budget

150,00

betalingsverkeer

39,07

Rentebijschrijving

5,80

Okt-dec ING 3
Tot 01-01-17

betalingsverkeer

36,76

Jan-maart 17

Betalingsverkeer 26-7-17

38,58

April-juni 17

Betalingsverkeer 26-10

40,33

Juli-sept 17

Totaal

148,94

Algemene kosten

200,00

Meeus ongevallen verzekering

67,49

Credit ivm opzegging

klassenbudget

4x25,00

ING 12

Hema sint cadeautjes

20,50

ING 9

Jumbo diverse Sint

26,77

ING 11

30,00

ING 11

143,96

ING 12

23,88

ING 11

9,90

ING 13

12,55

ING 13

102,28

ING 13

14,38

ING 1-2017

Totaal

167,49

Sinterklaas 2016

450,00

Hema sint verkleed

set piraat

Div Sint gekocht door Yvonne
Action div sint
Mandarijnen in schoen
Lunch Sint en Pieten
Div Sint gekocht door Nancy
Jumbo speculaas ballon brood
Teveel gekochte cadeautjes
verkocht aan LK

13,98

Totaal

370,24

ING 2-1017
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Kerst 2016

175,00

Jumbo kerstboodschappen

59,11

ING 14

Sligro Damastrol 6-12-16

18,09

ING 14

Prijsmepper theelichtjes

9,95

ING 14

38,93

ING 1-2017

Jumbo roomboter

0,04

ING 1-2017

Jumbo roomboter

1,35

ING 1-2017

IJsjes kerstdiner

Totaal

127,47

Nacht van 8 (2017)
10 LL X 65,00

€ 650,00

650,00

overgemaakt naar fifi, zie verslag

-€ 1,24

teruggeboekt dd.

€ 41,79

boodschappen lidl zie bankafschrift
dd 16-10

690,55

Schoolreis gr 1 t/m 7
Sept 2017 85 LL 30,00
€ 20,00
€ 2.339,60

bankafschrift
connexxion

2359,60

Afscheid gr 8
Budget 300,Totaal

214,90

Sport

50,00

Schaatsen 9-12-16

130,00

Totaal

130,00
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Onvoorzien

20,00

Koekjes ouderavond

5,13

ING 9

Schoolontbijt borden

6,16

ING 12

Afscheid Tineke

38,33

ING 12

Verteltassen diverse

17,34

ING 13

Koningspelen 4-2017

48,75

ING 8

Trainflower bedankje voor onze
Avond4daagse sponsor de
Jumbo

10,00

ING 12

Totaal

125,71
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