Notulen OR vergadering maandag 13 mei 2019
Aanwezig:

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

Team:

Anouk Besteman

Afwezig:

Katja ter Huurne, Marieke Hulshof, Sandra Mensink, Judith Kroep

Melanie opent de vergadering om 20.04 uur.

Mededelingen:
Patrick Wegdam en Melanie van Lochem stoppen met de OR aan het einde van dit
schooljaar.
Notulen afgelopen keer:
Deze zijn goed gekeurd.
Vanuit de actielijst:
Data NL-doet: Niek heeft dit op zich genomen. Er hebben zich 2 mensen opgegeven. Er staat
een nieuwe oproep in de nieuwsbrief. De OR hoort het terug als we er nog wat in moeten
betekenen. Aafke heeft contact met de buurt en als er bijzonderheden zijn, horen we dit.
Opening is met buitenspeeldag 12 juni.
Luizenpluizen: Chantal Koenderink heeft dit nu voor de laatste keer gedaan en stopt er mee.
Melanie regelt een bedankje namens de OR.
Clinic: Anouk vraagt aan Judith of zij contact op neemt met Patrick, omtrent Kei-fit.
Kosten IPad: Loes mailt Niek hier over.
Nieuw lid OR: W.b.t. Dieter Schildkamp, we horen nog terug of hij aankomend schooljaar wil
aansluiten. Tevens heeft Wendy Mentink aangegeven evt. ook wel in de OR te willen.
Vanuit de Ouderraad:
Ingekomen post:
Reshare stopt helemaal met het inzamelen van textiel op scholen. Gezien de huidige marge
die ze krijgen op textiel, is het niet meer haalbaar dit langer door te zetten. De
verzamelpunten in Haaksbergen blijven wel.

Lief en Leed:
Juf Hilde stopt als invaller groep 5/6 en juf Ellen ook. Juf Petra zal beginnen in groep 5/6 en
blijft tot het einde van het jaar. Ook juf Karin blijft tot het einde van het jaar in groep 3.
Koningsspelen:
Volgend jaar moeten we er op letten dat we met kouder weer geen waterspel doen.
Koningsspelen is ingekort, omdat het te koud was, m.n. voor de jongere groepen.
Er zaten te veel apparaten op 1 groep qua stroom en moeten we naar kijken volgende keer.
Volgend jaar wat inkorten qua spellen.
Eten was net iets te weinig, waar het afgelopen jaar meer dan genoeg was. De kou maakte
dat de kinderen meer nodig hadden. Wellicht volgend jaar een plak koek o.i.d. er naast.
Onder- en bovenbouw apart bevalt goed en blijft zo.
Er zijn moeders geweest die het vervelend hebben gevonden dat ze niet bij hun eigen kind
werden ingedeeld. Het team heeft het hier over gehad in de vergadering en dit heeft voor en
tegens. We zijn een kanjerschool, op basis van vertrouwen wordt je waar mogelijk bij je
eigen kind ingedeeld en vertrouwen we er op dat men ieder kind in het groepje gelijk
behandeld. Aafke doet hier nog een mail over uit.
Volgend jaar schaffen we nog een volleybalnet erbij aan.
Skilzz heeft aangegeven dat ze dit jaar nog mee hebben gedaan, maar heeft daar de nodige
discussie teweeg gebracht. Ze zijn voor de doelgroep vanaf 12 jaar. Wel mogen we ze
benaderen en kunnen we spullen bij ze lenen voor de spellen. Wij geven echter te kennen
dat groep 8 de doelgroep van hun is/wordt en het juist een leuke kennismaking is, mooie
bekendheid.
Pasen:
Volgend jaar niet alles op 1 dag. Dinsdagmiddag de activiteiten en donderdagochtend de
Witte Donderdagviering. Draaiboek is verder volledig.
Bedrag schoolreisje per kind:
De vraag van het team is of het bedrag van €12.50 ook is voor hulpouders. Ja, deze mag er
bij berekend worden. Wel moet er goed gekeken worden naar hoeveel hulpouders
daadwerkelijk nodig zijn. Groep 1-3 zouden graag met de bus gaan. Dit is €50,00 meer dan
het begrootte budget, maar anders moeten ze 24 hulpouders meevragen. Er wordt
toestemming gegeven voor de bus.

Klassefoto’s:
Groepsfoto’s wordt dit jaar niet door Ellen gedaan. Anouk gaat vragen of juf Marja dit zou
willen doen. Misschien is het leuk om een keer een andere stijl te doen??
Melanie overlegd met Aafke voor de datum. De foto wordt per kind aangeboden, als de
foto’s klaar zijn, gaan we na de vergadering een keer met zijn allen even alle foto’s in
enveloppen e.d. doen, zodat ze klaar zijn om mee te geven (of bij rapport in).
Dinsdag 28 mei 10.30u komt Erik Just bij groep 8 foto’s nemen. Hiervoor zijn 27 lijstjes
nodig. Silhouet foto en klasse foto. Loes besteld deze. Melanie appt Loes de maat.
Melanie zal Erik Just vragen de foto’s in rekening te brengen, zodat we volgend jaar vrij zijn
in onze keuze m.b.t. fotograaf.
In september zetten we de fotograaf op de agenda, zodat we dit verder kunnen bespreken.
Melanie overlegd dit ook met Aafke en Niek.
Wandel4daagse:
Dit loopt. Via het formulier kan men zich ook opgeven om mee te draaien met de posten.
Het idee is om dit jaar geen koffie te doen bij de posten. De meningen zijn hierover verdeeld.
Jaarsluiting:
Er hebben zich 14 mensen opgegeven om te helpen.
Versieren en verlichting, er moet nieuwe verlichting komen. Patrick en Maarten kijken hier
naar.
Melanie pakt de activiteit op met Rian.
DJ, Rachel appt Jolanda Hannink en vraagt of Niek dit zou willen doen. Afgelopen jaar heeft
Niek dit leuk gedaan.
Koelwagen, Lisette vraagt na bij de Jumbo, ze koppelt dit terug aan Patrick, anders regelt
Patrick de koelwagen.
Brief wordt uitgedaan met de vraag of mensen hapjes mee willen nemen naar het feest.
Loes besteld de boodschappen + het bijbestellen voor het eindfeest van groep 8.
Afgelopen jaar ging Radler 0,0% ook hard.
Schoolse zaken:
Was de vraag over het schoolreisje en deze is beantwoord. Verder geen bijzonderheden.

Rondvraag:
Rachel: Nu waren er veel foto’s van koningsspelen en dit vraagt te veel capaciteit van de site.
We moeten of naar een paar sfeerfoto’s of een aparte site regelen, waar we foto’s AVGproof op kunnen zetten. Anouk vraagt het team om hier een beslissing in te nemen.

Sluiting:
Melanie sluit de vergadering om 21.20u.

