Notulen OR vergadering maandag 4 Februari 2019
Aanwezig:

Melanie van Lochem (voorzitter), Patrick Wegdam, Lisette Diepemaat, Sandra
Mensink, Loes Hassink (penningmeester), Judith Kroep en Rachel Folmer
(notulist)

Afwezig:

Katja ter Huurne, Maarten Leuverink, Marieke Hulshof en Ilse Oude Meijers

Team:

Janke Lippinkhoff

Melanie opent de vergadering om 20.07 uur.

Mededelingen:
Zijn er verder niet.
Notulen:
Deze zijn goed gekeurd.
Vanuit actielijst:
NL-doet; Er wordt een heel plan opgezet, incl. het geld van de wijkraad. Her en der moeten
er tegelvloeren vervangen worden, duikelstangen gekit en enkele zaken verplaatst e.d. Dit
was al bekend, maar hoefde niet direct gedaan te worden. Maar nu wordt het tijd om aan te
pakken. Zelfs na schooltijd is school verantwoordelijk voor de veiligheid. Er zijn 3 data
waaruit we kunnen kiezen. De zaterdagen 11 mei, 18 mei en 25 mei.
Lisette doet een vragenlijst uit voor een werkgroep van hulpouders. Zodat ouders deels ook
mee kunnen denken over dit plan. Bv. Wel of niet een schoonloopmat. Deze is wel nodig,
maar ook een grote investering. Aafke vraagt ook e.e.a. na bij de Honesch, zij hebben ook
net het schoolplein opgeknapt.
Vanuit organisatie van Koningsspelen wordt er gevraagd of men er ook naar wil kijken of
‘pleinplakkers’ bij deze investering kunnen horen. Dit zijn spellen die op de muur of het plein
worden geplakt en waar duurzaam mee gespeeld kan worden en zou mooi gebruikt kunnen
worden bij Koningsspelen was het idee, maar daar de data na de Koningsspelen liggen is dat
niet haalbaar. Het is wel bekend en over gesproken. Het wordt bij de ideeën meegenomen.
De bedoeling is dat het klaar is met ‘Buitenspeeldag’ en dat we dan de opening van het
nieuwe plein hebben.
Wat betreft investeringen wordt de OR ook gevraagd om mee te denken. Te denken valt aan
een clinic. (schaatsclinic Enschede, maar zou ook goed zijn om iets binnen Haaksbergen zelf
te doen.) Patrick gaat hierover informatie inwinnen.

Er doen geen kinderen het Vormsel dit jaar.
Toevoegen op de actielijst, plannen van kelder opruimen.
Koningsspelen zal zonder ontbijt zijn.
Vanuit de Ouderraad:
Post:
Er is geen post binnen gekomen.
Lief en Leed:
Chantal Koenderink stopt met het regelen van de luizencontroles. Danielle Tempelman
neemt dit van haar over. Chantal heeft dit jaren gedaan en er wordt een bedankje namens
de OR voor haar geregeld.
Carnaval:
Dit loopt. In grote lijnen wordt het draaiboek gevolgd. In de ochtend zijn er spelletjes en in
de middag ‘PJ Open Podium’. Groep 8 heeft een prins of prinses carnaval en omdat het een
lange dag betreft zorgen we voor broodjes knakworst bij de lunch.
Warme truiendag:
Dit is 15 februari. We hebben hier over gesproken, maar we hebben besloten er niet aan
mee te doen.
Paasactiviteit:
Dit loopt. Waarschijnlijk wordt de datum gecombineerd met Witte donderdag, als de
kinderen naar de kerk gaan. Dit komt nog terug.
Rabobankactie:
Betreft clubactie. Loes heeft de school aangemeld. Ouders die lid zijn van de Rabobank
kunnen dan stemmen op hun doel naar keuze en aan de hand van stemmen wordt het geld
verdeeld.
Wanneer het stemmen mogelijk is, of bekend is wanneer dit kan, wordt dit in de nieuwsbrief
gemeld. Loes Regelt dit met Aafke.
Tuinploeg:
Er is een voorstel om de tuinploeg elke laatste zaterdag van de vakantie in te zetten om
samen met Rudie het schoolplein op te ruimen. Het blijkt na elke vakantie een heel karwei
om dit te doen en tot nog toe doet Rudie dit alleen. Samen is het waarschijnlijk zo gebeurd.

Lisette neemt contact op met Jolanda Hannink en vraagt haar naar de contactpersoon van
de tuinploeg om dit voor te stellen bij de tuinploeg en kijken of dit mogelijk is.
Schoolse zaken:
Woensdag 6 februari is er studiedag ’Leren zichtbaar maken’.
15 Maart is er een landelijke staking. Onze school gaat dicht. Enkele leraren hebben een
cursus die dag en er is besloten dat ze hier wel naar toe gaan. De overige leraren zullen gaan
staken.
Rondvraag:
Loes: betreft vrijwillige ouderbijdrage. 26 ouders krijgen nogmaals een papieren herinnering.
De andere helft heeft ondertussen betaald. Aafke kijkt na of er niet toevallig wat is binnen
gekomen op de rekening van school. Als dit duidelijk is gaan de herinneringen de deur uit.
Dit zal de laatste poging zijn.

Sluiting:
Melanie sluit de vergadering om 20.58 uur.

