Notulen OR vergadering maandag 1 juli 2019
Aanwezig:

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

Team:

Aafke Slotman

Afwezig:

Katja ter Huurne, Patrick Wegdam, Maarten Leuverink, Lisette Diepenmaat,
Sandra Mensink

Melanie opent de vergadering om 20.06 uur.

Mededelingen:
Er zijn geen officiële mededelingen.
Marieke geeft aan dat Patrick heeft aangegeven dat hij misschien toch wel binnen de OR
blijft.
Notulen afgelopen keer:
3e pagina, betreft Jaarsluiting: Voor de D.J. zal er een envelop klaarliggen met €30,00. Dit
betreft een standaard bedrag.
Niek heeft de ouder aangesproken die nog niet betaald had voor het Kamp en deze ouder
heeft alsnog betaald.
Vanuit de gemeente zij er speciale potjes als ouders het bv niet betalen kunnen. (Ook voor
b.v. de ouderbijdrage) Wellicht bij de brief van kamp een uiterste betaaldatum aangeven.
Wellicht ook benoemen dat naast de €90,00, de OR ook €30,00 per kind erbij doet. Tevens
ouders wijzen op de mogelijkheden, als betaling moeilijk is. Aafke en Loes pakken dit op.
Vanuit de actielijst:
Judith heeft Aafke gemaild m.b.t. clinic en dat het eenmalig betreft. Het aanbod kom voort
uit de OR. Aafke heeft er verder nog niet naar kunnen kijken of in het team kunnen
bespreken.
Dieter neemt geen zitting in de OR. Wendy Mentink zal in september aansluiten bij de OR.
Marieke neemt contact met haar op.
Er staat ook een oproep voor nieuwe leden in de nieuwsbrief. Daarnaast heeft Wouter
Nijenhuis en de vader van Jesse Tempelman aangegeven wel te willen helpen met
activiteiten. Melanie stuurt contactgegevens die ze heeft door naar Marieke.

m.b.t. Verkeersouder. Aafke vraagt bij Patrick (contactpersoon van de politie) na m.b.t. of dit
iemand buiten de OR kan zijn en wat de verplichtingen hier in zijn.
Vanuit de Ouderraad:
Ingekomen post:
Er is geen post.
Lief en Leed:
Janke en Joyce gaat herstel gestaag, maar starten na de grote vakantie nog niet volledig.
Herman Gunnink stopt, hij gaat met pensioen. Er wordt gekeken naar de invulling hiervan.
Eindfeest:
Deze is vervroegd. Dit n.a.v. geluiden dat dit fijner zou zijn met jonge kinderen die
deelnemen. Echter hebben we voor enkele jaren terug juist de start later gedaan, i.v.m.
werkende ouders. We kijken hoe het zo gaat.
Er hebben zich 17 mensen opgegeven en deze zullen worden ingedeeld. Ook hebben zich er
2 oud-leerlingen aangemeld hiervoor.
Rachel haalt bakjes bij de Action voor nootjes e.d. Deze zijn voor andere activiteiten ook
handig.
Foto’s voor groep 8 zijn door Katja ingepakt. Er is worden geen foto’s meer opgehangen van
groep 8 in de school, dit ivm AVG. In plaats daarvan zal er w.s. een soort van album komen.
Schoolse zaken:
Iedere 4 jaar is er een nieuw schoolplan. Deze is besproken in de MR en gaat straks naar
ouders. Verder zijn de leraren aan het afronden van het schooljaar en de jaarplanning.
Petra blijft Janke vervangen en Joy Diepemaat komt Joyce vervangen.
Er zijn veel nieuwe aanmeldingen. Prognose van de gemeente was 130 leerlingen, maar we
starten met 158 leerlingen begin schooljaar 2019/2020
De onderwijsassistente van groep 4 blijft wel op de Paus Joannesschool, maar niet meer
alleen op groep 4/5. Ze is ingezet i.v.m. werkdrukvermindering en zal dan ook ingezet
worden op andere plekken.
Rondvraag:
Rachel: vraagt of de afrekening van ReShare ook elders binnen ingekomen, maar deze is nog
niet binnen.
Marieke: NL-doet moet in september aangevraagd worden, dit zal Marieke doen.

Melanie: Dit was voor Melanie de laatste vergadering. Ze zal helemaal stoppen met de OR.
Ze heeft het leuk gevonden om te doen.

Sluiting:
Melanie sluit de vergadering om 20.55 uur.

