Notulen OR vergadering maandag 16 april 2018
Aanwezig:
Afwezig:
Team:

Melanie van Lochem (voorzitter), Jolanda Hannink, Lisette Diepemaat, Patrick
Wegdam, Marieke Hulshof, Ilse Oude Meijers en Rachel Folmer (notulist)
Ilse Elsweijer, Maarten Leuverink en Katja ter Huurne
Afwezig

Melanie opent de vergadering.
Ze heet iedereen welkom en in het bijzonder Marieke.
Nieuwe OR-leden
Marieke heeft aangegeven wel in de OR te
willen. Vanavond kijkt ze voor het eerst mee.
Er hebben meer mensen zich opgegeven voor de OR voor aankomend schooljaar. Loes Hassink, zij
kon vanavond echter niet. Ook Judith Kroep en Sandra Smeeman hebben zich aangemeld. Melanie
zal contact met ze opnemen.
1) Mededelingen
We hebben de €400,00 van NL-doet ontvangen.
Oud papier zit een stijgende lijn in. Januari bracht dit €44.40 op, Februari 57,00 en Maart €60,00.
De rekening van Carnaval is nog altijd niet binnen. Lisette vraagt bij Aafke na of deze bij haar is
binnengekomen.
Datum ReShare is 5 juni, Rachel zorgt dat dit in de Nieuwsbrief komt.
Notulen
Notulen van de vorige keer zijn akkoord.
2) Vanuit de Ouderraad
Ingekomen post:
Er is geen post binnen gekomen.
Lief & Leed:
Er is een kaart naar Jolanda onderweg
Koningsspelen:
Dit is a.s. vrijdag. Dit loopt.
Enkele hulpouders hebben aangegeven dat ze het vrij laat vonden dat ze bericht kregen of ze al dan
niet moesten helpen. Als ze het eerder weten, dan kunnen ze dit regelen. Ze zouden graag eerder
bericht hebben. Lisette geeft aan dat we eerst ook niet inzichtelijk hadden hoeveel ouders we precies
nodig hebben en daar is op gewacht.
NL-Doet:
We moeten nog een nieuwe datum prikken. Aafke zou dit ook nog met het team overleggen, dus hier
komen we de volgende keer op terug. Wellicht dan al wel alvast de verf en dergelijke halen.
Misschien wil de tuinploeg er ook wel in ondersteunen, als er meer duidelijk is, kunnen we dat
overleggen. Melanie overlegd met Aafke.

Communie:
Kruisjes zijn besteld via Mucci en afgelopen zondag door Rachel uitgereikt, samen met een
kaartje/boekenlegger.

Avond 4 daagse (4 t/m 8 juni):
Andere scholen doen de aanmelding ongeveer nu. Bij ons zal de inschrijving woensdag 16 mei en
vrijdag 18 mei plaatsvinden.
Marieke geeft aan ook wel te willen helpen met de inschrijving.
We hebben even gesproken over een andere rustavond, maar hebben besloten dat dit op de
woensdag blijft.
De afsluiting en medaille uitreiking is normaal bij het Wiedenbroek. Middels een brief gaan we
duidelijk communiceren dat we dit nu gaan doen bij school. Daar is het rustiger, overzichtelijker en
men loopt er sowieso ook langs.
Melanie vraagt het draaiboek bij Aafke en stuurt deze door naar Lisette.
Groot Schoolreisje:
Vanuit busvervoer willen ze heel graag weten met hoeveel mensen we gaan. Rachel stuurt Ilse de
aantal leerlingen door en Ilse overlegd met Aafke hoeveel begeleiders er mee gaan.
In de nieuwsbrief zullen we voor ouders duidelijk vermelden dat het schoolreisje tot 17.00u duurt.
Dit i.v.m. BSO en oppas.
Eindfeest Groep 8:
Ouders van groep 8 zitten in deze commissie, Jolanda, Ilse, Ellen en Arjan.
Er schijnt een bedrag voor begroot te zijn? Hoeveel is dit? Dit willen ze graag weten.
Wat normaal OR bijdraagt is dat ze de overgebleven drank e.d. van het eindfeest mogen gebruiken.
Het eindfeest is echter dit jaar eerder, maar gesloten dranken blijven wel goed. We zullen met de
plus moeten overleggen dat het overgebleven spul later wordt teruggebracht en wordt verrekend.
Dat moet geen probleem zijn.
De klasse foto voor groep 8 is er al. Erik de Just maakt ook nog een extra groepsfoto voor de afsluitng
van groep 8.
Fotolijstjes worden door OR geregeld. Er zijn er ook nog wat.
Wie regelt dit??
Melanie heeft het draaiboek voor het eindfeest.
Afscheid Marja:
Ons is meegegeven dat wanneer er een activiteit is vanuit school, we moeten wachten tot de
leerkracht bij ons komt. Het team heeft echter nog niemand van ons benaderd.
Melanie vraagt na bij Aafke of er iets van de OR verwacht wordt in de organisatie.
3) Schoolse zaken
Er is niemand van het team aanwezig. Dit komt volgende keer weer aan bod.
4) Rondvraag
Jolanda: Tuinploeg heeft brandstof nodig voor de maaiers e.d. Dit mogen ze halen en kosten
indienen. Melanie vraagt bij Aafke na of deze kosten voor de OR zijn of voor de school, daar o.i. dit
kosten voor schoolonderhoud zijn.
Melanie sluit de vergadering.

Actiepunten
Omschrijving

Actie door

Nationale Burendag op de agenda zetten in maart 2018
Beslissing nemen over 5 december (volgend schooljaar)
Datum prikken voor NL-Doet
Melanie overlegt ook even met Aafke wat team hierin wil
Benaderen nieuwe leden
Draaiboek Avond 4 Daagse doorsturen naar Lisette
Navragen hoeveel begeleiders mee moeten met groot schoolreisje
In nieuwsbrief laten plaatsen dat schoolreisje tot 17.00u duurt
Regelen dat drank e.d. later terug kan naar de Plus ivm langere tijd tussen
eindejaarsfeest en eindfeest groep 8
Fotolijstjes groep 8 (actie?) overleggen volgende vergadering
Navragen bij Aafke of er nog wat van de OR verwacht wordt mbt afscheid
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