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Namen en functie rondje langs alle aanwezigen
Arnoud voorzitter OR aftredend, Leila aantredend penningmeester OR,
Karin aftredend ouder MR,  Stephanie leerkracht aftredend MR lid,
Antoinette adj en OR, Sophie lid MR en leerkracht, Sherryl OR en leerkracht, Kim
leerkracht en aantredend MR lid, Ria leerkracht, Joanne ouder MR en GMR lid, Nora
aantredend MR lid, Paul ouder en kascommissie, Maarten OR lid aftredend, Jeroen ouder
MR voorzitter, Maho ouder OR, Thamar leerkracht en secr. MR, Francesca directeur

Notulen jaarvergadering 2020-2021 vaststellen
Verslag is goedgekeurd.

Vragen n.a.v. jaarverslag 2020-2021 OR en MR beantwoorden
Geen vragen.

Financieel verslag Ouderraad 2020-2021, begroting 2021-2022 en
vaststellen ouderbijdrage 2020-2021
Voorstel ouderbijdrage is €35,- ipv €59,- in verband met corona en het niet door kunnen
laten gaan van activiteiten. In de begroting wordt uitgegaan van 85% van bijdrage door
ouders gezien betalingsgedrag over het afgelopen jaar. Tezamen met reserve voldoende
financiering voor de geplande activiteiten. Vergadering is akkoord met de ouderbijdrage.

Verslag Kascommissie (decharge verlenen aan penningmeester OR)
Bedankt voor het correcte en duidelijke overzicht van de financiering. Er wordt een
decharge verleend aan de Penningmeester OR. Komende schooljaar zal Leila de taak als
penningmeester van Peter overnemen.

Benoeming kascommissie volgend jaar
De voltallige kascommissie, Marinus Hoogendijk en Paul Meiboom, zullen komend jaar
zitting nemen.

Afscheid leden MR en OR
Karin bedankt voor je (online) inzet voor onze MR waaronder als voorzitter. In Corona
tijd vaker online samenkomst gehad om nieuwe protocollen vanuit het rijk weer toe te
passen op de KCK. Prettige samenwerking de afgelopen 3 jaren met een goede bijdrage.
Arnoud bedankt voor het helpen tijdens alle activiteiten en we kijken terug op mooie
herinneringen zoals boerenkooltochten, de avondvierdaagse en nog veel meer.
Maarten bedankt voor de 12 jaar inzet tijdens de activiteiten, het schrijven van
bedankjes en het racen tijdens de eindfeesten.
Ook de afwezige leden tijdens de vergadering, OR Sasja en Peter, bedanken wij via deze
weg voor de inzet voor school de afgelopen jaren en ook zij ontvingen een bloemetje van
de school.


