Notulen OR vergadering d.d. 04-09-2017
Aanwezig:

Melanie van Lochem, Maarten Leuverink, Ilse Oude Meijers, Patrick Wegdam, Katja
ter Huurne, Lisette Diepemaat, Ilse Elsweier, Rachel Folmer (notulist)

Afwezig:

Jolanda Hannink

Aanwezig van team:

Aafke Slotman

1) Opening;
Welkom, in het bijzonder Katja ter Huurne als nieuw lid en Lisette Diepemaat, die het stokje
overneemt van Tim Diepemaat.
Notulen vorige keer;
Deze zijn goed gekeurd.
2) Evaluatie jaarafsluiting;
Voor het gevoel was vooral het begin erg rommelig en waren ze met weinig mensen bij de
start. Echter heeft niemand er wat over gehoord en misschien is het verder niet bemerkt
door de andere ouders.
De dj die er was, vragen we niet meer.
Door te veel aan hapjes, was het vlees niet zo’n succes. Daar moeten we een volgende keer
even goed naar kijken.
Ilse E. geeft aan dat ze nog geen mail heeft gehad van retour en eindafrekening. Bleek echter
dat het met de retour niet goed gegaan is. Toen de leerkrachten afgelopen week weer op
school kwamen, bleek het retour nog op school te staan.
Het mailverkeer is via de directie gegaan en beter zou zijn als dit via de OR zelf gaat lopen.
Volgende keer zorgen we dat er een contactpersoon is hiervoor en een mailadres van
OR(lid?).
Data OR vergaderingen;
4 september
2 oktober
6 november, doorschuiven naar 13 november?
11 december
8 januari
5 februari
5 maart
16 april
14 mei
11 juni
2 juli
Nieuwe OR-leden;
Met 9 personen zitten we nu goed. Echter is het wel fijn als er (meer) technische/handige
mannen deelnemen of er een beroep op kunnen doen. Richard deed altijd veel en had een

goed inzicht wat wel en niet kon. Henri Nijenhuis heeft al aangegeven in ieder geval bereid te
zijn te willen helpen, waar nodig. Daarmee ondervangen we dit.
Verder, als mensen besluiten dat ze willen stoppen, graag op tijd aangeven, zodat we ook
ruim van te voren kunnen zorgen dat we nieuwe leden werven.
Verdelen van de jaarlijkse activiteiten;
 Nationaal schoolontbijt, week van 6 t/m 10 november. Dit bespreekt Aafke met het
team.
 Nationale Burendag, 23 september. Dit is kort dag en heeft geen prioriteit en slaan
we dit jaar over. De buurt geeft wel feest en heeft van de school toestemming
gekregen gebruik te mogen maken van het schoolruimte en de toiletten. We zetten
in maart dit weer op de agenda, zodat we dit volgend jaar eventueel op tijd weten en
mee kunnen doen.
 NL doet, 9&10 maart 2018, dit moet om en om aangevraagd worden. Ene jaar OR en
andere jaar directie. Dit omdat je niet elk jaar een aanvraag mag doen. Dit jaar vraagt
de Directie het aan. Werkgroep t.z.t. samenstellen.
 Kinderpostzegelactie: Aafke vraagt het team na wat we er dit jaar mee doen.
 Sinterklaasfeest, 5 december. Loshoes heeft een hele andere opzet, wat ook
aanspreekt. We kunnen hiervoor de OR van Loshoes benaderen en vragen hoe zij dat
doen. Voor nu houden we het draaiboek aan. Organisatie: Patrick, Ilse OM, Katja en
Rachel.
 Kerstviering, 21 december. Organisatie binnen: Leerkrachten zelf. Zij doen ook het
briefje met wat de kinderen aan hapjes mogen maken. Organisatie buiten: Maarten
en Ilse E.
 Carnaval, 9 februari. Organisatie: Ilse OM en Lisette
 Pasen, 29 maart. Leerlingen groep 8 mogen Paashaas zijn. Organisatie: Melanie en
Katja
 Koningsspelen, 20 april. Organisatie; Rachel, Ilse OM en Lisette.
 Grote Schoolreisje. Aafke overlegt dit eerst in het team en komt daar met de OR op
terug.
 Avond 4-daagse, week van 4 t/m 8 juni. We hebben gesteld dat we voldoende
medewerking moeten hebben van andere ouders, anders kunnen we dit jaar het niet
vanuit school organiseren en zullen er geen posten zijn. We gaan begin van het
schooljaar al trachten ouders te werven. (zie verder op in de notulen.) Organisatie:
Melanie en Lisette
 Eindejaarsfeest, datum??: organisatie: met zijn allen.
Voor de grotere activiteiten hebben we extra ouders nodig en we beginnen alvast met
werven door een brief uit te doen. Deze zal op de informatieavonden uitgedeeld worden,
met data en activiteiten en de vraag bij belangstelling om te helpen je alvast op te geven.
Lisette stelt een brief op voor ondersteuning bij Sinterklaas (5 dec), koningsspelen (20 april),
avond 4-daagse (4 t/m 8 juni). Lisette maakt hiervoor een mailadres aan namens de OR. Deze
kunnen we dan ook gebruiken voor andere doeleinden.
Jaartaak leerkrachten;
Leraren worden ook ingedeeld voor bovenstaande activiteiten. Dit naar gelang de tijd die ze
nog over hebben. Alles wat leraren qua tijd hier in steken, kunnen ze niet in studiedagen e.d.
steken. Wat overblijft aan tijd wordt verdeeld over de leraren naar rato. Ze kunnen dan
meedenken m.b.t. de activiteiten en coördineren, maar praktisch gezien kunnen ze minder
helpen, daar er gewoonweg de tijd er niet voor is.

Lief en Leed;
Güller wordt een kaartje gestuurd.
Juf Marja zit 42 jaar in het vak, werkt dit jaar 40 jaar bij Keender en OR heeft afgelopen week
haar een cadeaubon aangeboden en aardbeien. Ze gaat voor de kinderen nog een feestje
geven, dat horen we nog terug. Tevens zal ze dit jaar voor het laatst op school zijn. Ze gaat
stoppen.
Laatste week voor de vakantie is Henk overleden. Hier is een kaart naar toe gegaan.
Mr. Pencil;
Dit is de actie die we dit jaar doen om geld op te halen voor de OR. 1 x in de 2 jaar doen we
zo’n dergelijke actie. Niek had het al aangevraagd en pakket is ook binnen. Kinderen
ontwerpen hun eigen kerstkaart en deze worden afgedrukt en verkocht. Kinderen kunnen
hun eigen kaart verkopen. Wel starten ze hier al op tijd mee.
Aafke vraagt Niek wat hij voor ondersteuning er in wil hebben. Aangezien het pakket naar
hem is gegaan.
De leesboeken van de kinderen moeten vervangen worden. Technisch lezen gaat aangepakt
worden in elke klas. Kinderen moeten meer leesmeters maken. Aafke vraagt of er daar een
bijdrage bij kan worden gedaan?
Ilse verteld bij hun op school hebben ze ‘bieb in school’. Een samenwerking met de bieb, die
verantwoordelijk is voor uitleen en de bieb zorgt dan ook dat er regelmatig boeken ververst
worden. Aafke gaat navraag doen of de bieb in Haaksbergen ook iets dergelijks heeft qua
samenwerking.

3) Schoolse zaken;
Container;
De container staat er nog ten tijde van de vergadering. Maarten gaat bellen met de
gemeente en zal ook vragen naar een vast contactpersoon. Team heeft een lijst gemaakt wie
wanneer helpt.
Schoolgids;
Op de site staat nog de oude gids. Deze is echter helemaal op de kop gegaan en deze is nu
met het team besproken. Nu ligt deze bij de MR ter goedkeuring en als zij deze goedkeuren
gaat deze op de site.
Kledinginzameling ReShare; Oud papier;
De factuur komt binnen bij de directie, het geld gaat wel naar de OR. Toch zou het ook wel
makkelijk zijn als de factuur naar contactpersoon van de OR gaat. Aafke gaat dit doorgeven.
Leerlingenstop;
Er ging de ronde dat er een leerlingenstop is op de Paus Joannesschool. Dit is niet het geval.
Er kunnen gewoon leerlingen aangemeld worden.
Evaluatie continurooster;
Over 6 weken is de evaluatie van het continurooster.
4) Rondvraag;
Ilse OM: ouders komen met de vraag of er niet per klas een extra koelkast komt. Hier is niet
voor gekozen, omdat op het voortgezet er ook geen koekasten zijn en men de lunch mee
neemt. Zo normaal mogelijk dus. Wel gaat ze deze vraag meenemen in het team.

Aafke: er staat een koelkast van de OR in de gymzaal en deze wordt niet gebruikt, omdat het
een stroomvreter is. OR wist er niets van af en deze kan weg. Aafke regelt dit.
Maarten: Een week voor oud papier van de Paus Joannes, wordt er in de buurt ook oud
papier opgehaald voor een andere vereniging. Mensen denken dan niet aan onze school.
Maarten maakt een A 4-tje met data van oud papier, soort kalender voor de buurt. Aafke zal
het benadrukken in de nieuwsbrief.

Actiepunten;
In (nieuws)brief hulpouders vragen voor grote activiteiten.
Nationale Burendag 2018 op de agenda zetten in maart 2018
Opstarten Mr. Pencil, Niek heeft het pakket ontvangen en met hem zal
overlegd worden welke ondersteuning hij nodig heeft.
Güller wordt een kaart gestuurd
Vragen of er een vast contactpersoon is m.b.t. oud papier, bij de
gemeente.
Doorgeven mailadres contactpersonen (OR) voor factuur Reshare en
Oud papier
Wel of geen koelkast in elke klas, overleg team
Verwijderen oude koelkast OR
A-4tje data oud papier voor de buurt

Lisette
Melanie
Aafke
Ilse E.
Maarten
Aafke
Aafke
Aafke
Maarten

Activiteitenlijst;
Nationale burendag
Nationaal Schoolontbijt
Kinderpostzegelactie
Sinterklaas
Kerst binnen
Kerst buiten
Carnaval
NL doet
Pasen
Koningsspelen
Groot schoolreisje
Avond 4-daagse
Eindejaarsfeest
1e Heilige communie
Vormsel

Za.23 september 2017
6 t/m 10 november 2017
Di.5 december 2017
Do.21 december 2017
Do.21 december 2017
Vr.9 februari 2018
Vr.9 & Za.10 maart 2018
Do. 29 maart 2018
20 april 2018
4 t/m 8 juni
?

Dit jaar niet
Ligt bij team
Team wordt nagevraagd
Patrick, Ilse OM, Katja, Rachel
team
Maarten & Ilse E.
Ilse OM & Lisette
Werkgroep t.z.t.
Melanie & Katja
Rachel, Ilse OM, Lisette
Team informeert OR
Melanie & Lisette
Allen

