Notulen OR vergadering maandag 11 maart 2019
Aanwezig:

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

Afwezig:

Katja ter Huurne, Marieke Hulshof

Team:

Aafke Slotman

Melanie opent de vergadering om 20.06 uur.

Mededelingen:
Melanie heeft Marieke nog niet gesproken over hoe vorm te geven voor overdragen van
voorzitterschap. Melanie maakt dit jaar af als voorzitter en Marieke start aankomend
schooljaar als voorzitter.
Notulen afgelopen keer:
Deze zijn goed gekeurd.
Vanuit de actielijst:
NL-doet: Alle 3 de data (11-18 en 25 mei) zal er geklust worden. Aafke heeft met Leon
gesproken. Met ‘buitenspeeldag’ 12 juni onder schooltijd zal het schoolplein opnieuw
geopend worden. Er zullen wat aanpassingen komen en schoolplein zal aantrekkelijker
worden. Echter wordt het niet te groots aangepakt, vanwege de rioolproblemen die nog niet
zijn opgelost. In 2023 staat het aanpakken van het schoolplein m.b.t. rioolprobleem op de
begroting en kan niet naar voren worden geschoven. Er komt dan wellicht een aanpassing
aan het riool of het plein wordt verhoogd. Maar het zal ingrijpend zijn, vandaar dat er nu
voor wordt gekozen om niet alles volledig aan te pakken nu. Toestellen zullen geverfd
worden (er wordt nog gekeken naar wat voor verf, want is pas 2 jaar terug nog gedaan) en
wat andere zaken worden aangepakt. De wijkraad heeft een politieauto geregeld en een
cardioloog die een AED laat zien aan de kinderen, etc. ’s Middags is er ook de opening van
het Ontmoetingspark bij BonBoys en zou leuk zijn als we kinderen en ouders kunnen
stimuleren om daar ’s middags ook naar toe te gaan.
Rabobankactie: Deze is aangemeld door Loes en afwachten is tot promotiemateriaal er is en
actie start.
Tuinploeg: Lisette heeft reactie terug. Er zijn geen liefhebbers die zich zaterdags na de
vakantie beschikbaar willen stellen om te helpen. Wel is voorgesteld dat om de

maandagavond na de meivakantie, zomervakantie en evt. herfstvakantie in te plannen voor
het tuinonderhoud en opruimwerkzaamheden.
Na oud & nieuw is het eigenlijk het grootste karwei voor Rudie. Voorgesteld wordt dat
wellicht het een optie is dat na oud en nieuw groep 7/8 Rudie op maandagochtend even
helpen. Anders eventueel vragen via de nieuwsbrief of er ouders willen helpen.
Vanuit de Ouderraad:
Ingekomen post:
Er is niets binnen gekomen.
Lief en Leed:
Joyce is ziek, griep, maar wellicht ook n.a.v. werkdruk. Ze is als IB-er gestopt. Het werd te
veel, door alle taken die erbij kwamen. De dagen die ze als IB-er werkte is ze nu thuis.
Janke heeft last van haar rug. Ze is wel op school en doet aangepaste werkzaamheden.
Weten nog niet hoelang het duurt.
Juf Karin (duo juf met Joyce) was ook ziek, maar is kortdurig.
Loes stuurt een kaart naar Joyce. Via stichting Keender is er intern een IB-er gevraagd, maar
deze wordt ook extern uitgezet.
Carnaval
Was een leuke dag. Drinken/eten wat verliep chaotisch, maar werd ook snel weer opgepakt
en anders weggezet bij de volgende ronde.
Vanuit OR moeten we even een korte evaluatie schrijven. Wat liep goed en wat kan anders.
Dit kan dan bij het draaiboek in voor volgend jaar. Aafke kijkt naar een opzet voor deze
evaluatie.
Portaal:
Deze verandert binnenkort en we laten zaken nu lopen zoals ze lopen qua draaiboeken en
werkzaamheden. Als er een nieuw portaal is kunnen we hier weer naar kijken.
Reshare:
27 mei is er weer kledinginzamelingsactie van Reshare. Rachel zorgt dat voor die tijd
aandacht voor komt via nieuwsbrief en posters. Na volgende vergadering alvast een
reminder in de nieuwsbrief.
Pasen:
Dit wordt gevierd met ‘witte donderdag’, 18 april.

Koningsspelen:
Dit loopt.
Schoolse zaken:
9 April start de audit. Naast leerlingen, zullen er ook ouders bevraagd worden.
Nieuw schoolplan komt er aan voor de komende 4 jaar. Hiervoor wil school ook graag input
van ouders. 25 ouders zullen benaderd worden en ook kinderen worden gevraagd hiervoor.
De zelfevaluatie is gedaan, ingevuld en opgestuurd. Evenals tevredenheidsonderzoek onder
de leerlingen.
Nieuwe aanmeldingen, zoals het er nu uitziet blijft de school stabiel qua leerlingen. De komst
van de Kameleon kan hier nog invloed op hebben.
Directeurenberaad: Er is extra geld te besteden voor middelen om de werkdruk te verlagen.
Dit kan zijn voor mensen, maar ook bv middelen, door bv groepen te verkleinen. Hier gaat
het team naar kijken.
Rondvraag:
Loes: ouderbijdrage, van 9 kinderen is nog niet betaald, ondanks 2 herinneringen. Wel zijn er 2
betalingsregelingen.
Loes: Met Remondis zijn we er bijna uit. (oudpapier) 2 ledigingen zijn w.s. nog niet betaald, de rest is
uitbetaald.
Aafke: Graag Kanjeravond promoten, 2 april. Er zijn weinig aanmeldingen.
Patrick: Na dit schooljaar stopt hij met de Ouderraad. Hij start in september een opleiding. Hij wil
wel straks de oude man spelen als de huidige man er mee stopt.
Maarten: Nu het geld van de OR niet naar het schoolplein gaat, wellicht IPads of boeken er voor
aanschaffen. Aafke gaat kijken wat de kosten zijn van de IPads. Dan kan OR besluiten wat naast evt.
bijdrage schoolplein, de OR bij de IPads wil investeren.

Sluiting:
Melanie sluit de vergadering om 21.04 uur.

