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Verslag
ALGEMENE LEDENVERGADERING
Van
Oudervereniging K.B.S. “Weilust” (ouderraad)
Woensdag 10 oktober 2018
Aanwezig OR: Astrid, Ap, Sara, Linda N, Nathalie, Dennis, Mariëlle
Afwezig: Paul B, Linda B, Eefje, Amanda, Linsey, Bianca, Sanne, Marleen, Karin, Sherisse,
Daniëlle
Aspirant leden: Machiel, Paul van N, Sunitha, Dave, Casper, Bibiche
Aanwezig team: Kees en Marca
1.

Opening + welkom
Astrid heet iedereen welkom. Notulen van vorige keer zijn niet besproken. Wel
dank aan Eefje voor het maken van de notulen.
Punt 6 wordt eerst behandeld zodat Ap de vergadering eerder kan verlaten

2.

Ingekomen post
Naast de gebruikelijke berichten van schoolreizen en schoolfotografen geen
bijzonderheden via de post / mail.

3.

Mededelingen van/aan directie/team
Van de directie/team:
• Heel erg dank namens het team over het bedankje. Groep 2/3 is per
ongeluk vergeten, waarvoor nogmaals excuus.
• Vanuit overleg Kober-Weilust komt de vraag om bij de commissies ook
vroegtijdig even afstemming met Kober te hebben. Enerzijds om ze te
informeren over het programma, anderzijds omdat Kober dan ook kan
bezien of zij mogelijkerwijs op één of andere manier op de viering kunnen
aanhaken (direct / indirect / …). Afgesproken is dat iedere commissie actief
contact zoekt met Kober.
• Schoolreis groep 1/2/3 gaat dit jaar voor het eerst plaatsvinden. Voorstel is
om dit jaar met alle groepen naar de Beekse Bergen te gaan. Daarna volgt
een drieluik van bos, Vossenberg en Beekse Bergen.
• Morgen wordt het nieuwe logo van school onthult.
• Vanuit de schoolbibliotheek worden na de herfstvakantie ook boeken
uitgeleend voor thuis. De kinderen krijgen daarvoor een tas met het nieuwe
logo van school.
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Aan de directie:
• Geen.
4.

Behandeling schriftelijke vragen
Er zijn geen schriftelijke vragen.

5.

Behandelen Secretarieel verslag schooljaar 2017-2018
Secretarieel verslag wordt behandeld door de secretaris. Er zijn geen op- of
aanmerkingen op het verslag.
Gevraagd wordt hoeveel groepen er dit schooljaar zijn. Dat zijn er 19 met 448
leerlingen.

6.

Behandelen Financieel verslag schooljaar 2017-2018
Financieel verslag wordt behandeld door de penningmeester. Er zijn geen op- of
aanmerkingen op het verslag. Kascontrolecommissie heeft plaatsgevonden en
goedkeuring afgegeven. Financieel verslag is ook besproken met de MR en heeft
geen commentaar opgeleverd.

7.

Decharge bestuur vereniging
Aanwezig leden keuren het secretarieel en financieel verslag goed en verlenen
bestuur decharge voor het gevoerde beleid.

8.

Benoeming nieuwe leden
Alle leden die vorig jaar meededen als aspirant-lid gaan met plezier verder.
Nieuwe leden hebben de mogelijkheid om als aspirant-lid het komende jaar
vrijblijvend mee te doen.

9.

Voorbereidingen commissies
• Sinterklaas: Voorbereiding is gestart. Casper wil hier graag bij aanhaken.
• Kerst: eerste overleg moet nog starten. Sunitha, Machiel en Paul van N
willen hier graag bij aanhaken.
• Carnaval: nog geen acties.
• Pasen: nog geen acties. Sunitha wil hier mogelijk bij aanhaken.
• Koningsdag: nog geen acties.

10.

Rondvraag / w.v.t.t.k.
• Geen vragen.

11.

Afsluiten vergadering
Astrid sluit de vergadering om 21.33u

