Notulen OR maandag 3 september 2018
Aanwezig:

Melanie van Lochem (vooritter),Maarten Leuverink, Patrick Wegdam, Lisette
Diepenmaat, Ilse oude Meijers, Loes Hassink, Sandra Mensink, Katja ter
Huurne, Judith Kroep en Rachel Folmer (notulist)

Aanwezig van het team:

Aafke Slotman en Arno Waanders

Afwezig m.k.g.:

Marieke Hulshof en Ilse Elsweijer

1. Mededelingen
Speciaal welkom voor Judith, vanaf heden zal zij ook deelnemen binnen de OR.
Katja zal na vanavond niet meer aanwezig zijn tijdens de vergadering, wel blijft zij
betrokken bij de activiteiten, krijgt de notulen en wil helpen graag helpen bij de
activiteiten.

2. Vanuit de Ouderraad
Notulist: Jolanda is gestopt, Rachel neemt het notuleren over.
Evaluatie jaarsluiting: Brief was niet voor iedereen helder geweest, b.v. dat men ook
gerust iets later kon komen en dat 23.00u het einde is, maar dat de activiteiten wel
eerder stoppen. Er is m.n. voor nieuwe ouders een toelichting op geweest via de
nieuwsbrief. Volgende jaarsluiting zal er een nieuwe/aangepaste brief uitgaan.
Post: Er is een mail gekomen met uitnodiging voor Burendag, maar opgave had dan
voor 1 september gemoeten. Dit zou anders 22 september zijn. Vraag is wat het doel
van de burendag is?? Er wordt nl door het team in de weekenden al veel
geïnvesteerd. Aafke en Melanie kijken er naar en komen er op terug voor evt.
volgend jaar. Aafke zal ook bij Leon informeren wat de insteek is geweest.
Lief en Leed: Verzuim staat op nul en er zijn geen bijzonderheden op dit moment.
Ouderbijdrage: Dit is afgelopen jaar verhoogd naar €32,50. Afgelopen jaar was er
verwarring tussen de ouderbijdrage en de vrijwilligerbijdrage. Dit jaar wil zal Aafke
samen met Ilse 1 brief uit doen ter verduidelijking van de 2 verschillende bijdrages.
Aafke neemt hierover contact op met Ilse.
Verdelen taken-, activiteitenlijst: De lijst zit als bijlage bij de notulen.

We gaan nadenken over inzet schoolfotograaf en wat we hiervan (mogen)
verwachten, dit bespreken we verder op in het jaar. Dit jaar betreft het alleen de
foto’s van groep 8. Het ene jaar betreft het schoolfoto’s van alle kinderen en andere
jaar verzorgt hij kosteloos (zit bij afspraak klassenfoto’s e.d. in) de foto’s van groep 8.
Hulpouders: Dit jaar zullen we in de brief vermelden dat wanneer men zich opgeeft
voor een activiteit, men vlak van te voren bericht krijgt of de hulp nodig is of niet.
Ook de hulpouders die niet nodig zijn, maar wel hebben opgegeven, zullen bericht
worden.
Activiteiten waar men zich voor aan kunnen melden zijn:
 Sinterklaas
 Kerst
 Carnaval
 Koningsspelen
 Avond 4-daagse
 Tuinploeg 4 x per jaar (+ data)
 Eindejaarafsluiting
Lisette kijkt samen met Aafke naar de opgave brief.

Overdragen voorzitterschap en penningmeester: Ilse stopt na dit jaar als
penningmeester. Als we nu iemand er voor vinden, kan deze rustig meelopen hierin
en alles rustig overgedragen krijgen. Er wordt iemand benadert, mocht deze niet
kunnen of willen, zal er over 2 weken in de nieuwsbrief de vraag naar een
penningmeester komen.
Loes zal t.z.t. het voorzitterschap van Melanie overnemen. Melanie blijft wel binnen
de OR.
Inloggen portal: M.u.v. Judith heeft iedereen nu een account. Echter zijn er meerdere
accounts die thuis niet werken en op school inloggen is niet altijd handig. In het
verleden is er al eens geopperd om 1 account voor OR te hebben (want de kans is
klein dat men gelijke tijd in wil loggen) en die dan wel werkt als thuisaccount.
Keender had nl aangegeven dat er te veel thuisaccounts zijn en daarom niet alle
accounts thuis beschikbaar gemaakt kunnen worden. Hier zou toen naar gekeken
worden, maar is men niet meer op teruggekomen. Aafke kijkt na wat het beste is.
We moeten er vooral op voor actuele draaiboeken. En voor plaatsen van de notulen.
Voor nu kan in ieder geval de leerkracht van betreffende activiteit de recente
draaiboek toesturen naar de mensen die in betreffende activiteitengroep zitten.

3. Schoolse zaken
Het team is het jaar goed begonnen.








Vloer gymzaal: deze is niet goed gelegd en zal gekeken worden naar een
oplossing hiervoor. Deze moet opnieuw ingelegd worden.
De muren zijn geschilderd overal.
De oude koffiekamer is nu een extra lokaal voor groep 3, hier kunnen ze
oefenen met o.a. rekenen in spelvorm (winkeltje etc)
Anouk Besteman en Karin van Veen zijn nieuw. Stagiair Roos is gestart en ook
in groep 5/6 zal er een stagiair starten.
Momenteel is er veel overlast van jongeren uit de buurt. Kapotte drankflessen
/ glas e.d. en daar moet naar gekeken worden. Een aantal buren heeft men al
gesproken en deze zullen bellen als zij wat signaleren.
7 januari zal er wat georganiseerd worden voor team, MR en OR. Hoe men dit
vorm gaat geven horen we t.z.t.

4. Rondvraag
Ilse O. Wat heeft kleding en oudpapier dit jaar opgeleverd? Dit wordt nagevraagd aan
Ilse E. We krijgen er steeds minder voor.
Rachel: zal Jolanda navragen m.b.t. notulen plaatsen op portaal e.d.
Katja: wil men er aan denken dat ze Katja ook een draaiboek sturen bij de
activiteiten.
5. Sluiting vergadering 21.25u
Bijlage: Verdeling activiteiten, achter de notulen.

Actielijst:
Beslissing nemen over 5 december, oktober 2018
Datum prikken voor NL-doet (SEPT/OKT)
Kijken naar doel/insteek Burendag
Er komt 1 brief m.b.t. ouderbijdrage en vrijwilligerbijdrage
Nieuwe aanmeldingslijst m.b.t. hulpouders
Portal m.b.t. accounts OR, 1 account of toch ieder voor zich?
Navragen wat oudpapier en kledingactie hebben opgeleverd

allen
Allen
Melanie / Aafke
Ilse E. / Aafke
Lisette
Aafke
Melanie

