Notulen OR vergadering maandag 14 januari 2019
Aanwezig:

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

Afwezig:

Patrick Wegdam en Lisette Diepemaat

Team:

Chantal Eijsink

Melanie opent de vergadering om 20.10 uur.

Mededelingen:
Vanaf heden worden notulen direct doorgestuurd naar alle leden.
Klokken van de ouderraad zijn naar school gegaan voor de kleuters om te gebruiken. Deze
liggen er al jaren en zo heeft het een goede bestemming.
Notulen:
Deze zijn akkoord.
Actielijst:
NL-doet: in aanvulling hiervan. School zou dit graag wat groter aanpakken. Repcon (bedrijf
dat o.a. speeltoestellen jaarlijks inspecteert) heeft aangegeven dat er bepaalde
speeltoestellen aandacht behoeven en enkele verplaatst dienen te worden. De wijkraad
Centrum Haaksbergen heeft gevraagd om samen ‘buitenspeeldag’ op 12 juni vorm te geven,
omdat het schoolplein ook gemeenschappelijke speelruimte is voor de wijk. Daarnaast heeft
de OR nog het geld voor NL-doet om toestellen te verven. NL-doet is dit jaar op 15/16 maart
en wellicht kunnen we dan al samen wat doen en kan dit ook al meegenomen worden bij de
Koningsspelen. De vraag is ook of er geld vanuit OR meegenomen kan worden hierin, tevens
van school en de Wijkraad heeft €1000,00 te besteden. Samen zal dat dan een groter bedrag
geven om het schoolplein goed aan te pakken.
Loes en Melanie gaan samen met Aafke om tafel dit te bespreken en om alle data door te
nemen omtrent deze dagen.
Kerstviering: Deze is goed verlopen. Eten voor de verkoop is altijd lastig inschatten. Er is veel
overgebleven, maar al wel minder dan afgelopen jaren. Moeten we het toch afschaffen? Of
rond gaan met hapjes (maar dan heb je geen inkomsten). Halve hoeveelheid en op is op??
Brieven meegeven en vragen of ouders aan willen geven te komen eten? Het geeft toch
altijd wel enige inkomsten voor de OR.

We zijn lang doorgegaan en in goed overleg is het team eerder weggegaan. Dit heeft OR ook
niet als vervelend ervaren. Volgend jaar bespreken we van te voren hoe we de afsluiting
vorm gaan geven.
Er werd gerookt, hoe staan we daar tegen over? In de tent kan en mag dit niet. Op het
schoolplein/buiten de tent is wel akkoord.
Vanuit de Ouderraad:
Lief en Leed:
Niets te melden.
Ouderbijdrage:
60% heeft betaald. Ouders die niet hebben betaald krijgen een brief die via de leerkrachten
mee worden geven aan de kinderen. Volgend jaar komt er waarschijnlijk een optie voor
automatische incasso.
Vormsel:
9 februari is het vormsel. Melanie heeft al de vraag bij Niek neergelegd hoeveel kinderen er
vormsel gaan doen dit jaar. Zij koppelt dit terug aan Rachel, zodat evt. de cadeaus geregeld
kunnen worden.
Koningsspelen:
Chantal doet de aanvraag voor de Koningsspelen. Zij zal ook met het team overleggen of er
wel of geen ontbijt bij aangevraagd wordt. De spelen zijn wel op vrijdag en dit is een korte
dag.
Carnaval:
25 januari komt de commissie voor de eerste keer bij elkaar. Er wordt als idee meegegeven
dat we ook gebruik kunnen maken van de warmhoud pannen voor bv chocolademelk die
dag.
Begroting:
Deze is besproken. Er is wel ruimte om te investeren komende jaar. Er zijn ook zaken aan
vervanging toe. Er wordt gekeken of de Sintpak nog gemaakt kan worden, maar baard en 2
pietenpakken moeten wel vervangen worden. Maar ook materialen voor de lessen. Loes en
Melanie pakken dit op met Aafke.
Schoolse zaken:
Naast eerdere inbreng bij actiepunten en evaluatie, zijn er geen schoolse zaken.

Rondvraag:
Chantal: Het bleek dat 1 kind op school wel was gecontroleerd en thuis bleek dat degene toch wel
luizen had. De moeder vraagt zich af hoe dat kan. Kan een tussentijdse besmetting zijn geweest of
wellicht toch wel neetjes, die gemist zijn. Op school doen we dit niet met een luizenkam. Chantal
neemt contact op met degene die Luizenpluizen op het moment regelt.

Sluiting:
Volgende vergadering is al over 3 weken, dan bespreken we o.a. carnaval en Pasen.
Melanie sluit de vergadering om 21.20 uur.

