Notulen OR vergadering maandag 2 september 2019
Aanwezig:

Marieke Hulshof (voorzitter), Ilse Oude Meijers, Maarten Leuverink, Sandra
Mensink, Judith Kroep, Wendy Mentink en Rachel Folmer (notulist)

Team:

Aafke Slotman

Afwezig:

Katja ter Huurne, Loes Hassink, Lisette Diepenmaat

Marieke opent de vergadering om 20.05 uur.
Welkom voor Wendy.
Mededelingen:
Loes zal hierna nog 2 keer over verhindert zijn tijdens de OR-vergadering. Volgende keer is ze
er wel bij en zal de begroting besproken worden.
Patrick stopt toch met de Ouderraad. De cadeaubon ligt bij Aafke. Aafke zal deze namens de
OR overhandigen en tevens namens het team hem bedanken voor de inzet van de afgelopen
jaren.
Lisette heeft aangegeven na dit jaar te stoppen met de OR.
Kascommissie: Judith heeft al aangegeven dit wel te willen. Eventueel wil de vader van Jasin
Temel er ook wel wat in betekenen. Judith sluit dit kort met Loes en evt. met de vader van
Jasin.
Notulen afgelopen keer:
NL-Doet is niet overgedragen naar Marieke. Marieke kijkt hier met Aafke naar.
We hebben 2 mannen die graag willen ondersteunen waar nodig als er wat moet gebeuren.
Betreft vader van Jesse en vader van Bouke. We hebben echter geen contactgegevens.
Maarten vraagt deze aan de vader van Jesse en Judith aan de vader van Bouke.
Notulen verder goed gekeurd.
Vanuit de actielijst:
Verkeersouder: Betreft 2 vergaderingen. 1 in oktober en 1 in mei. Je bent betrokken bij het
verkeersexamen en de verbinding met school, ouders en verkeer. Wel is het zo dat Niek dit
laatste over het algemeen aanstuurt. Sandra neemt deze taak over van Ilse.
TSO: is begroot op 100 i.p.v. 158 leerlingen, maar afgelopen boekjaar is dit niet binnen
gekomen. Aafke en Loes zijn aan het kijken of ze dit samen kunnen bundelen, de

ouderbijdrage en TSO. Tevens vaker en sneller een reminder.
Wellicht moeten we ook meer benadrukken wat de OR met deze gelden doet in o.a.
begeleidende brief en nieuwbrieven. Dit zelfde geldt ook voor betalingen m.b.t. kamp. Dat
we ook benoemen wat de OR er bij legt naast de betaling van de ouders. Meer inzicht geven.
Voor ouders die het echt niet kunnen betalen is er stichting Leergeld, maar deze is niet voor
de ouderbijdrage. Aafke is samen met hen hier naar aan het kijken.
Evaluatie Jaarsluiting:
Het was een leuk feest. Helaas was de drank te laat aangeleverd en deze niet goed koud.
Met het opruimen van de tent is de zak gescheurd. Het blijkt dat het doek er wel af moet
nadien.
Schoolplein:
Riolering probleem en de mankementen van de speeltoestellen zijn verholpen. Rudie wordt
gevraagd een toestel nog 1 x over te schilderen. In 2021 staat het schoolplein op de
begroting om helemaal aangepakt te worden.
Verdeling activiteiten schooljaar 2019-2020:
Zie bijlage.
Lisette wordt gevraagd of ze wil aansluiten bij de commissie van Koningsspelen. Rachel heeft
dit afgelopen jaar voor laatste keer gedaan en afgesproken is dat er in de commissie iemand
zit die het eerder heeft gedaan. Marieke legt deze vraag bij Lisette neer. (anders evt. Judith)
Wat betreft schoolfoto’s en groep 8 foto’s. Dit jaar is dat in een. Loes navragen of de foto’s
van groep 8 afgelopen jaar betaald zijn aan Erik de Just, zodat we vrij kunnen kijken naar
welke fotograaf we willen.
Afgelopen paar jaar hebben ouders zelf het eindfeest geregeld en OR alleen boodschappen
en foto’s. Vraag is of de OR nu meer in moet doen of kan doen. B.v. bediening die avond.
Burendag gaat van de lijst af.
Vanuit de Ouderraad:
Ingekomen post:
Geen post
Lief en Leed:
Er wordt een cadeautje uitgereikt aan Sandra, voor de geboorte van Karlijn.
Petra heeft een Whiplash en doet de re-integratie op de Paus Joannesschool. Rachel zorgt
voor een kaartje.

Schoolse zaken:
Dit schooljaar zijn we gestart met genoeg leerkrachten.
TSO is al besproken bij actielijst.
Er is een nieuw schoolplan voor de komende 4 jaar. Deze is ook inzichtelijk voor ouders en
zal op de site komen te staan.
8 Oktober is er een lezing m.b.t. opvoeden van Steven Pont, ontwikkelingspsycholoog. Deze
avond wordt verzorgt door LOES. Dit zal ook in de nieuwsbrief vermeld worden.
Dinsdag 3 september zal er vanuit de wijkraad een AED-cursus gegeven worden.
Rondvraag:
Ilse: Vraagt waarom er geen koelkasten zijn voor de leerlingen. M.n. in de zomer. Hier is
echter geen ruimte voor en waar ze stonden was niet veilig.
Rachel: ReShare heeft de laatste keer €60,00 opgebracht. De actie is nu landelijk volledig
stop gezet en vanaf heden kan men alleen aanbieden bij de verzamelpunten.
Marieke: Agenda verstuurd via app. Een aantal hebben toch de voorkeur via mail. Rachel
zorgt dat Marieke alle mailadressen krijgt.

Sluiting:
Marieke sluit de vergadering om 21.12 uur.

