Notulen OR vergadering maandag 11 juni 2018
Aanwezig:

Melanie van Lochem, Rachel Folmer, Ilse oude Meijers, Maarten Leuverink,
Jolanda Hannink, Katja ter Huurne, Patrick Wegdam, Marieke Hulshof,
Sandra Mensink, Loes Hassink

Afwezig:

Ilse Elsweier, Lisette Diepemaat

Team:

Arno Waanders, Aafke Slotman

Melanie opent de vergadering om 20.05 uur.

Opening:
Loes Hassink wordt welkom geheten als nieuw lid van de OR.
De brandstof voor de tuinploeg is voor rekening van school.
Patrick zal regelen dat de drank voor het eindejaarsfeest gekoeld aangeleverd wordt. De
koelwagen van de fam. Noordink kan gebruikt worden.
Niek is bezig met de inlogproblemen bij share-point.
Er is een uitnodiging voor OR/MR binnengekomen van Marja. Graag voor 18 juni bij Melanie
doorgeven of je komt.
Notulen:
Aafke heeft in de notulen van afgelopen vergadering enige aanpassingen gedaan onder punt
schoolse zaken.
Vanuit de Ouderraad:
Lief en Leed:
Arno heeft zijn 25-jarig jubileum gehad. Melanie neemt contact op met Ilse E. om een
kaartje te sturen.
Evaluatie wandelvierdaagse:
Medaille uitreiken op het schoolplein is goed bevallen.

Groot schoolreisje:
Alles is geregeld. Rachel gaat begeleidende ouders nog herinneren aan hun id-kaart. Patrick
zal met de auto meerijden. Er zullen 3 bussen zijn en 3 auto’s.
Voor groep 1-4 zullen er 4 kinderen per groepje zijn met 1 begeleider, 2 groepjes lopen
samen op, zodat er 2 begeleiders zijn op 8 kinderen.
Besloten is door Keender dat er in de toekomst geen buitenlandse schoolreisjes meer mogen
plaatsvinden.
Jaarsluiting:
De activiteit is geregeld door Rian en Melanie.
Groep 7 en 8 mogen helpen de drank van Plus in de koelwagen te zetten. Katja zal bordjes,
bestek e.d. halen.
Niek Hannink zal de muziek gaan verzorgen. Melanie zorgt voor een vergoeding.
Vergadering juli/borrel:
Er wordt besloten de vergadering van juli niet door te laten gaat omdat het eindejaarsfeest
verplaatst is van 6 juli naar 29 juni. Er is geen noodzaak meer. Wel wordt afgesproken dat er
nog een afspraak gemaakt wordt voor een borrel.
Schoolse zaken:
De vacature voor groep 3 zal ingevuld worden door Karin van Veen, voor 1 jaar 2 dagen in de
week.
Gerda zal binnenkort weer volledig hersteld gemeld gaan worden.
Voor de receptie van Marja is alleen hulp van de OR nodig bij de receptie ’s middags.
Oud papier container stond er maandag nog. Maarten neemt contact op met de vervoerder.
De wijkraad heeft nieuwe leden. Ze willen de wethouder uitnodigen voor een fietstocht door
de buurt op 28 juni, met nadien een broodje en koffie. Hiervoor wordt hulp gevraagd van de
OR. Reacties kunnen naar Aafke gestuurd worden.
Aafke vraagt of ouderhulplijst werkt. Er is weinig terugkoppeling geweest. Er wordt
geopperd in december/januari de lijst nogmaals rond te sturen.

Rondvraag:
Er wordt gevraagd hoe de taken verdeeld worden van de OR-leden. Dit gebeurt tijdens de 1e
OR-vergadering van het nieuwe schooljaar.
Jolanda zal hapjes verzorgen voor de laatste avond van de tuinploeg. Jolanda geeft aan dat
tuinploeg volgend schooljaar nieuwe leden kan gebruiken. Aafke gaat een oproep in de
nieuwsbrief vermelden.

Sluiting:
Melanie sluit de vergadering om 20.45 uur.

Actielijst:
Omschrijving
Beslissing nemen over 5 december (volgend schooljaar)
Datum prikken voor NL-Doet (SEPT / OKT 2018)
Drank regelen en koelwagen eindejaarsfeest
Regelen dat drank e.d. later terug kan naar de Plus ivm langere tijd tussen
eindejaarsfeest en eindfeest groep 8
Share point Keender voor OR-leden, inlogproblemen
Afscheid juf Marja/receptie bespreken
Kaartje halen Arno

Actie door
Allen
Allen
Patrick
Patrick
Niek
Rachel, Melanie
Melanie, Ilse E.

