Notulen OR vergadering maandag 8 oktober 2018
Aanwezig:

Melanie van Lochem (voorzitter), Ilse Oude Meijers, Lisette Diepemaat,
Marieke Hulshof, Sandra Mensink, Loes Hassink, Judith Kroep en Rachel
Folmer (notulist)

Afwezig:

Ilse Elsweier, Maarten Leuverink, Katja ter Huurne en Patrick Wegdam

Team:

Aafke Slotman

Melanie opent de vergadering om 20.02 uur.

Mededelingen:
Sinterklaas: Richard en Judith Boonk zullen dit jaar voor het laatste jaar hieraan meehelpen
en hun huis ter beschikking stellen. Hun jongste zoon gaat na dit jaar van school. Een andere
ouder heeft al eens aangegeven dit wel te willen doen en zal benaderd worden hiervoor.
De Sint heeft in het ziekenhuis gelegen. Patrick neemt contact op om te vragen of hij dit jaar
nog wel Sinterklaas wil zijn.
Ilse E. heeft een mail gestuurd, waarin ze aangeeft zo spoedig mogelijk het
Penningmeesterschap over wil dragen. Loes wil wel het Penningmeesterschap op zich
nemen. Ze zou het voorzitterschap overnemen, maar wat haar betreft kijken we naar wie we
vinden voor welke functie (penningmeester of voorzitter) en dan kan zij eventueel alsnog
voorzitter zijn, maar Penningmeester heeft nu voorrang. Sandra polst een aantal mensen en
Aafke legt de vraag ook binnen de MR neer.
Loes pakt met Aafke de ouderbijdrage en vrijwilligerbijdrage op.
School krijgt al enkele maanden het geld van het oudpapier en dit behoort naar de OR te
gaan. Dit heeft Aafke onlangs ontdekt. Hierop komt de vraag, heeft de OR wel een
kascommissie? OR heeft geen Kascommissie en is wel verplicht. Judith wil dit wel zijn vanuit
de OR en dan zoeken we nog iemand van buiten de OR. Judith kijkt wat er precies verplicht is
hierin, omdat de Ouderraad een stichting is. Hier zitten protocollen aan zoals jaarverslag.
Aafke mailt Ilse het draaiboek van Sinterklaas.
Burendag stoppen we voor nu mee. Wijkraad is actief, ook hierin. Wanneer we een gedegen
plan hebben om een keer deel te nemen, besluiten we dit opnieuw.
Niek Kijkt o.a. naar de inlog van de OR en zorgt dat de draaiboeken up-to-date op het portal
komen.

Aanmeldingen voor hulpouders gaat nog niet zo hard. Aafke zal een nieuwe oproep doen in
de volgende nieuwsflits.
Notulen:
Deze zijn goed gekeurd en worden op het portaal gezet. Vanaf heden zullen de notulen na
goedkeuring tijdens de vergadering op het portaal geplaatst worden.
Vanuit de Ouderraad:
Ingekomen post:
De brief van de Avond 4 daagse is binnen.
Er is een mail van de ReShare binnen gekomen. Hierin wordt aangegeven dat ze in het najaar
alle wegingen bekijken en nemen de laatste 4 ophaalmomenten. Komt een school dan
gemiddeld onder de 150kg per ophaal moment, dan zullen zij niet verder gaan met
betreffende school. Dit, omdat onder de 150kg het niet rendabel voor ze is om kleding
langer op te halen. De kosten wegen dan niet op tegen de opbrengsten.
Lief en Leed:
Fred Sterenborg en Herman Gunnink krijgen vanuit de OR een kaart toegestuurd. Loes regelt
dit.
Schoolontbijt:
Leraren geven het tekort aan (wat ze nog missen vanuit het pakket dat de school krijgt) en
Rudie zorgt voor een boodschappenbriefje en levert deze aan. Judith en Katja doen dan de
boodschappen.
Opstarten Sinterklaas:
Er moeten weer briefjes van €5,00 gespaard worden voor de hogere klassen.
W.b.t. organiseren mag er gerust out of the box gedacht worden en mag het op een andere
manier.
Schoolse zaken:
Kanjertraining gaat dinsdag 9-10 niet door. De trainster is ziek en er is geen vervanging. Mail
is gezonden naar alle ouders en er komt een nieuwe datum.
Interne audits van st. Keender komen er weer aan, 9 april 2019. Directeuren van andere
scholen zullen Aafke bevragen en ook MR en OR zullen bevraagd worden.
Famipix is weg en er is nog geen vervanging. De oplossing is lastig. Er kunnen gecodeerd
foto’s op de site geplaatst worden, maar er zijn ook verschillende apps. MR en school zijn er
mee bezig om een goede manier te vinden.

Rondvraag:
Loes geeft aan dat de dag van de leraar is geweest. Als blijk van waardering is het wellicht
leuk om vanuit OR een volgende keer een attentie te doen. Rachel zet deze bij op de
activiteitenlijst.
Sluiting:
Melanie sluit de vergadering om 21.07 uur.

Actielijst:
Omschrijving
Datum prikken voor NL-Doet (voorjaar 2019)
Share point Keender voor OR-leden, inlogproblemen
Er komt 1 brief m.b.t. ouderbijdrage en vrijwilligerbijdrage
Aafke vraagt via nieuwsflits nogmaals ouders de aanmeldingslijst in te vullen
voor het helpen bij activiteiten.
Navragen wat oudpapier en kledingactie hebben opgeleverd
Judith zoekt uit waar een kascommissie binnen de OR aan moet voldoen.
Aafke mailt Ilse O.M. draaiboek van Sinterklaas.
Kaart voor Fred en Herman
Briefjes van €5,00 sparen
Dag van de leraar op de activiteitenlijst zetten
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