Notulen gezamenlijke jaarvergadering MR en OR
Datum: 31 oktober 2017
Aanwezig: ouders, leden MR, leden OR, leden Stichting BOK

Agenda
1. Opening van de jaarvergadering
2. Vaststellen notulen jaarvergadering d.d. 10-10-2016
3. Jaarverslag 2016/2017 van de MR
4. Terugblik OR (activiteiten)
5. Financieel jaarverslag 2016/2017 van de OR
6. Begroting OR 2017/2018 (instemming ouders)
7. Terugblik Stichting BOK (Beheer Oudergelden Krullevaar) en Kascommissie
8. Rondvraag en afsluiting
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 bijzonder laag. 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. 10-10-2016
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.
3. Jaarverslag 2016/2017 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 2016/2017 bestond de MR uit de volgende leden:
• Oudergeleding: Alex Bolland, Dyane Kalvenhaar, Marjon Broekman
• Personeelsgeleding: Ellen Wachtmeester en Ria ter Woord
Voor het komend schooljaar bestaat de MR uit:
• Oudergeleding: Dyane Kalvenhaar, Marjon Broekman
• Personeelsgeleding: Diane van Rossum, Eline van Braam, Sjouke Burgmeijer
Els van de Laar, directeur van de Krullevaar, treedt op als vertegenwoordiger van het
bestuur
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
• Lesmethoden, projecten
• Schoolregels
• Gezonde school
• Pythagoras / Cnopius
• Supernova en Doomijn
• Input van ouders
Voor meer details verwijzen wij graag naar het jaarverslag van de MR. Dit zal op de website
komen te staan. Verder kijkt de MR uit naar maart 2018: Dan bestaat de Krullevaar 20 jaar
en zal er een feestelijke jubileumweek worden georganiseerd.
Na afloop van haar presentatie geeft Marjon het woord aan Tiny van der Veen,
penningmeester van de OR.
4. Terugblik OR (activiteiten)
Tiny heet iedereen namens de OR van harte welkom en gaat allereerst in op de
samenstelling van de OR. Marleen van den Bos (voorzitter), Tiny van der Veen
(penningmeester), Arwen Boekema (secretaris), Sabine Svajgr en Rianne Pool. Namens het
personeel neemt juf Ilka van Dorp deel aan de OR.
Tiny bedankt Natasja Kommer voor haar jarenlange inzet voor de OR.
Daarna geeft Tiny 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.
Het werken met werkgroepen bevalt goed. Een werkgroep is verantwoordelijk voor een
activiteit.
• Werkgroep bestaat uit 2 OR-leden, 1-2 leerkrachten en ouders die deze activiteit willen
helpen organiseren
• In de werkgroep wordt alles besproken, korte terugkoppeling in OR-vergadering
• Eigen budget voor elke activiteit
• Via mail/app/vergadering advies vragen of brainstormen met andere OR-leden
Tiny is ook penningmeester van Stichting BOK en vervolgt haar verhaal met het financiele
jaarverslag 2016/2017.
5. Financieel jaarverslag 2016/2017 van de OR
Het financieel jaarverslag van de OR wordt toegelicht door Tiny. De activiteiten die door de
OR worden georganiseerd worden betaald uit de oudergelden.
• Totaal ontvangen schoolgeld € 2.131,00 (€ 24,00 per kind)
• In totaal is 50% van het schoolgeld betaald (begroot was 70%)
• Begroting: -/- €3.671,00
• Resultaat: -/- €2.235,73
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Vanuit de ouders komt de vraag of de inkomsten terug lopen. Dit is inderdaad het geval door
het dalende aantal leerlingen en het dalende aantal ouders dat het schoolgeld betaalt.
Het voorstel is om de ouderbijdrage van 24 euro per kind per jaar ook dit jaar niet te
verhogen. Wel zal in de brief worden vermeld dat ouders meer mogen geven wanneer ze
dat willen.
6. Begroting OR 2017/2018 (instemming ouders)
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 wederom begroot op
interen op het vermogen met € 4.519,00.
Tiny vraagt de ouders om instemming inzake:
• Vaststelling schoolgeld: € 24,00 per kind handhaven
• Begrotingsvoorstel 2017-2018 (resultaat begroting: -/- € 4.519,00)
De oudervergadering is hiermee akkoord.
De kascommissie heeft de administratie van de OR gecontroleerd en heeft aangegeven dat
zij een zorgvuldige en correcte administratie hebben aangetroffen. De kascommissie
complimenteert de betrokkenen en adviseert de ouders om decharge te verlenen. De
oudervergadering is hiermee akkoord en daarmee wordt decharge verleend aan het bestuur
voor het boekjaar 01-09-2016 t/m 31-08-2017, d.d. 31 oktober 2017, te Zwolle. Tiny bedankt
de kascommissie voor de uitgevoerde controle.
Tiny 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.
7. Terugblik Stichting BOK (Beheer Oudergelden Krullevaar)
Tiny geeft aan dat de administratie flink is opgeschoond en vereenvoudigd en dat alleen de
financiële zaken van de OR nog onder Stichting BOK vallen. Stichting BOK heeft een aantal
keer vergaderd.
8. Rondvraag en afsluiting
Het blijkt wederom dat maar 50% van de ouders het schoolgeld betaald. Gezien het feit dat
het een vrijwillige bijdrage is, maar wel heel hard nodig voor alle leuke schoolactiviteiten,
hopen we dat dit jaar de bijdrage betaald wordt. De vraag blijft wel hoe we ervoor kunnen
zorgen dat meer ouders gaan betalen.
De vergadering wordt door Marjon gesloten om 20.30 uur.
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