Notulen gezamenlijke jaarvergadering MR en OR
Datum: 15 november 2018
Aanwezig: ouders, leden MR, leden OR, leden Stichting BOK

Agenda
1. Opening van de jaarvergadering
2. Vaststellen notulen jaarvergadering d.d. 31-10-2017
3. Jaarverslag 2017/2018 van de MR
4. Terugblik OR (activiteiten)
5. Financieel jaarverslag 2017/2018 en begroting 2018/2019 OR (instemming ouders)
6. Terugblik Stichting BOK (Beheer Oudergelden Krullevaar) en Kascommissie
7. Rondvraag en afsluiting
8. Film Cyberpesten (van LevelZ i.s.m. BSO Doomijn) – start +/- 20.15 uur
1. Opening van de jaarvergadering
Marjon Broekman (oudergeleding MR) opent de vergadering om 19.30 uur aan de hand van
een Powerpoint presentatie en heet iedereen welkom. De opkomst is niet zo hoog. Marjon
licht toe dat de gezamenlijke jaarvergadering van de MR en OR als doel heeft de ouders te
informeren over de activiteiten en de begroting van de MR, de OR en Stichting BOK.
2. Vaststellen notulen jaarvergadering d.d. 31-10-2017
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.
3. Jaarverslag 2017/2018 van de MR
Marjon licht toe wat de rol en de werkwijze van de MR is en geeft aan dat de MR de
belangen behartigt van het personeel , de ouders en de kinderen.
De MR van der Krullevaar bestaat uit 5 leden, 3 personeelsleden en 2 ouders. Tijdens het
schooljaar 2017/2018 bestond de MR uit de volgende leden:
• Oudergeleding: Dyane Kalvenhaar, Marjon Broekman
• Personeelsgeleding: Diane van Rossum, Eline van Braam, Sjouke Burgmeijer
Voor het komend schooljaar bestaat de MR uit:
• Oudergeleding: Hanneke Wilke-Smit, Marjon Broekman
• Personeelsgeleding: Eline van Braam, Sjouke Burgmeijer
Marjanne van Drie, directeur van de Krullevaar, treedt op als vertegenwoordiger van het
bestuur. Vorig jaar was dat nog Els van de Laar. Zij heeft haar werk op de Krullevaar moeten
neerleggen na een ernstig fiets ongeluk.
Marjon benoemt dat de MR vijf keer per jaar vergadert en op diverse momenten in het jaar
contact heeft met ouders, de directeur, de ouderraad, Stichting BOK en Doomijn. Verder
geeft zij aan dat de notulen van de MR vergadering alsmede de notulen van de
jaarvergadering te vinden zijn op de website van de school.
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Marjon licht toe welke onderwerpen onder meer aan bod zijn gekomen tijdens de MR
vergaderingen:
• Communicatie
• ICT
• Formatie & bezetting
• Resultaten
• Schoolregels
• Pythagoras / Cnopius
• Supernova en Doomijn
• Input van ouders
• 20 jarig jubileum
Voor meer details verwijzen wij graag naar het jaarverslag van de MR. Dit zal op de website
komen te staan.
Voor het komend jaar zijn de volgende punten als speerpunten van school benoemd:
• Ouder/leerling betrokkenheid
• Gedrag
• Taakgericht werken
• Thematisch werken
Na afloop van haar presentatie geeft Marjon het woord aan Marleen van den Bos,
penningmeester van de OR.
4. Terugblik OR (activiteiten)
Marleen heet iedereen namens de OR van harte welkom en gaat allereerst in op de
samenstelling van de OR. Wendy Romer (voorzitter), Gerdien de Boer (secretaris), Marleen
van den Bos (penningmeester), Sabine Svajgr, Karin Volkerink, Danielle Kok en Irma Koper.
Namens het personeel neemt juf Ilka van Dorp deel aan de OR.
Daarna geeft Marleen een overzicht van de activiteiten van het afgelopen jaar. De
belangrijkste activiteiten waren: Sinterklaas, Kerst, sporttoernooien, avondvierdaagse,
afscheid van groep 8 en de afsluiting van het schooljaar (picknick). Daarnaast springt de OR
regelmatig bij met voornamelijk catering activiteiten bij de diverse ouderavonden,
toneelvoorstellingen, etc.
Een van de ouders geeft aan dat het leuk zou zijn om ook de niet Christelijke feesten meer te
vieren op de Krullevaar. Vanuit school wordt dit opgepakt. De OR is hier niet bij betrokken.
Het Kerstfeest zal waarschijnlijk worden aangepast naar Winterfeest.
De OR werkt veel met werkgroepen, een werkgroep is verantwoordelijk voor een activiteit.
• Een werkgroep bestaat uit 2 OR-leden, 1-2 leerkrachten en ouders die deze activiteit
willen helpen organiseren
• In de werkgroep wordt alles besproken, er vindt een korte terugkoppeling plaats in ORvergaderingen
• Er is een eigen budget voor elke activiteit
• Via mail/app/vergadering advies vragen of brainstormen met andere OR-leden
Marleen is ook penningmeester van Stichting BOK en vervolgt haar verhaal met het
financiële jaarverslag 2017/2018.
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5. Financieel jaarverslag 2017/2018 en begroting OR 2018/2019 (instemming ouders)
Het financieel jaarverslag van de OR wordt toegelicht door Marleen. De activiteiten die door
de OR worden georganiseerd worden betaald uit de oudergelden.
• Totaal ontvangen schoolgeld € 2.018,00 (€ 24,00 per kind)
• In totaal is 67% van het schoolgeld betaald
• Begroting: -/- € 4.519,00
• Resultaat: -/- € 1.974,13
Het voorstel is om de ouderbijdrage van 24 euro per kind per jaar ook dit jaar niet te
verhogen. Wel zal weer in de brief worden vermeld dat ouders meer mogen geven wanneer
ze dat willen.
Vervolgens wordt de nieuwe begroting besproken. Er zijn minder leerlingen op de
Krullevaar, dus de verwachte inkomsten liggen ook lager. Het nog aanwezige spaargeld zal
deels gebruikt worden voor (eenmalige) grotere uitgaven. Er wordt begroot op interen op
het vermogen met € 2.425,75.
Marleen vraagt de ouders om instemming inzake:
• Vaststelling schoolgeld: € 24,00 per kind handhaven
• Begrotingsvoorstel 2018-2019 (resultaat begroting: -/- € 2.425,75)
De oudervergadering is hiermee akkoord. Wel wordt er nog even gediscussieerd over de
verhouding inkomsten en uitgaven. Marjanne geeft aan dat de uitgaven aan het kamp en
het eindfeest van groep 8 wat haar betreft wel wat minder mogen zijn. In vergelijking met
andere scholen zijn deze kosten aan de hoge kant bij de Krullevaar. Verder wordt vastgesteld
door de aanwezigen dat de ouderbijdrage op de Krullevaar laag is in vergelijking met andere
scholen. In de toekomst moet deze bijdrage omhoog als we alle activiteiten willen blijven
doen. Het is belangrijk de ouders hiervan bewust te maken.
Communicatie speelt hier ook een belangrijke rol. De krulinfo en/of klasbord kan
bijvoorbeeld worden gebruikt om ouders te herinneren aan het feit dat de ouderbijdrage
betaald moet worden. Bovendien kan hier vermeld worden waar de ouderbijdrage allemaal
voor wordt gebruikt.
De kascommissie (Marcel Wilke en Esther van der Weide) heeft de administratie van de OR
gecontroleerd en heeft aangegeven dat zij een zorgvuldige en correcte administratie hebben
aangetroffen. De kascommissie adviseert de ouders om decharge te verlenen. De
oudervergadering is hiermee akkoord en daarmee wordt decharge verleend aan het bestuur
voor het boekjaar 01-09-2017 t/m 31-08-2018, d.d. 15 november 2018, te Zwolle. Marleen
bedankt de kascommissie voor de uitgevoerde controle.
Marleen geeft aan dat er ook volgend jaar weer een kascommissie dient te zijn die de
administratie van de OR controleert. Aan de aanwezigen wordt gevraagd of er iemand
bereid is om zitting te nemen in de kascommissie. Er zijn geen vrijwilligers onder de
aanwezigen.
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6. Terugblik Stichting BOK (Beheer Oudergelden Krullevaar)
Geen aanvullende punten op punt 5.
7. Rondvraag en afsluiting
Geen vragen. De vergadering wordt door Marjon gesloten om 20.00 uur.
8. Film Cyberpesten
Aansluitend op de jaarvergadering kwam Kate Hertig vertellen over de film over
Cyberpesten die gemaakt is door LevelZ i.s.m. Doomijn. Kate was de projectleider. Kate
verteld over de achtergrond van de film, hoe de film gemaakt is en wat de plannen ermee
zijn. Als afsluiter wordt de film aan de aanwezige ouders getoond. De ouders waren erg
onder de indruk van de film en het verhaal erover en gaven aan dat ze graag willen dat de
film ook vertoond wordt op de Krullevaar. Hierover gaan Marjanne en Kate in gesprek.
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