Notulen OR vergadering maandag 8 april 2019
Aanwezig:

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

Team:

Judith Asbreuk

Afwezig:

Katja ter Huurne, Lisette Diepemaat, Maarten Leuverink

Melanie opent de vergadering om 20.07 uur.

Mededelingen:
Via Maarten kwam het bericht dat Dieter Schildkamp wel belangstelling heeft om de OR te
komen versterken. Hij zal worden benaderd.
Notulen afgelopen keer:
Onder ‘mededelingen’ is een woord in de eerste zin vergeten. Rachel past dit aan en dan
worden de notulen op de site geplaatst. Ze zijn verder akkoord.
Vanuit de actielijst:
Loes en Melanie hebben voor de vergadering de OR-gedeelte in de kelder opgeruimd. Er zijn
een aantal spullen die weg kunnen. Dit zijn nieuwe en/of goede spullen. Judith geeft aan dat
we de spullen kunnen laten liggen en het team zal regelen dat het mee gaat naar de kerk op
Witte Donderdag.
Clinic; Patrick heeft contact gehad met Kei-fit voor een clinic. Er zitten in principe geen
kosten aan, maar Tim Tenten geeft aan dat hij er wel een instructeur voor moet laten komen
en een vergoeding van €2,00 per kind zal die kosten dekken. Kinderen zijn dan 2 uur actief
bezig. Dit kan op een dinsdagochtend, vrijdagochtend of op een middag. Judith legt dit voor
in het team en zorgt dat het terug wordt gekoppeld naar Patrick. Hij zal aan de hand daarvan
overleggen met Tim.
IPads; hiervan is nog geen terugkoppeling geweest naar Loes of Melanie wat betreft de
kosten, zodat de OR kan kijken wat deze er aan bijdraagt.
ReShare komt deze week een vooraankondiging van in de Nieuwsbrief.
Rest van de punten blijven staan.

Vanuit de Ouderraad:
Ingekomen post:
Er is post binnen gekomen van de Avond 4-daagse en deze is doorgestuurd naar betreffende
mensen uit de werkgroep.
Lief en Leed:
Er is een kaart gestuurd naar Joyce, Janke vanwege ziekte. Een kaart naar Arno vanwege zijn
diploma als taal/leescoördinator.
Janke is regelmatig op school, maar verbeterd nog niet. Tot aan de mei-vakantie is inval
geregeld. Joyce is momenteel geheel in de ziektewet. Ouders vragen zich wel af wat er is.
Ouders die vragen hebben mag je met vragen naar Aafke sturen.
Pasen:
Katja en Melanie regelen dit. Joyce heeft het draaiboek toegezonden en Niek heeft het van
Joyce overgenomen. Dit jaar zijn er ouders paashaas. Groep 8 vindt de interactie met de
jonge kinderen lastiger. Witte donderdag is er in de ochtend kerkdienst en na de lunch gaat
de onderbouw eieren zoeken en de bovenbouw gaat eiersalade maken. Melanie kookt dit
jaar zelf de eieren.
Koningsspelen:
Lisette zal de hulpouders een berichtje doen dat ze om 8.30u verwacht worden in de
lerarenkamer. Rachel mailt Aafke met de vraag alle ouders te mailen dat kinderen die dag
geen eten en drinken mee hoeven te nemen, dat dit wordt verzorgd.
Rachel maakt zelf foto’s. Ellen kan niet. Ellen gaf echter aan dat de foto’s van het
schoolreisje en Sinterklaas ook nog niet op de site staan. Tevens heeft Rachel gekeken, maar
kan ze nergens de link vinden om in te loggen voor de foto’s. Rachel mailt dit Aafke.
Communie:
Suze uit groep 4 is de enige die de eerste heilige communie doet. Rachel regelt het kruisje
met een kettinkje. Ilse geeft aan deze wel te willen geven en anders overlegd ze dit met juf
Chantal.
Wandel 4-daagse:
Hier wordt mee gestart.
Schoolreisje:
Dit jaar regelt elke leraar dit voor zijn/haar eigen klas. Er is €12,50 per kind te besteden.
Iedere leerkracht communiceert dit zelf.

Schoolse zaken:
Geen zaken te melden vanuit team.

Rondvraag:
Marieke: geeft aan dat ze wel kan helpen met koningsspelen. Rachel overlegd met Lisette op
hoeveel hulpouders we exact zitten en/of we nog handen kunnen gebruiken. Daarna koppelt
ze dit terug naar Marieke.

Sluiting:
Melanie sluit de vergadering om 20.39 uur.

