Notulen OR vergadering maandag 17 juni 2019
Aanwezig:

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

Team:

Arno Waanders

Afwezig:

Katja ter Huurne, Maarten Leuverink en Ilse oude Meijers

Melanie opent de vergadering om 20.05 uur.
Mededelingen:
Er zijn geen mededelingen.
Notulen afgelopen keer:
Deze zijn goed gekeurd.
Vanuit de actielijst:
Buitenspeeldag: Deze is geweest en, ondanks het weer, geslaagd.
Cadeau Chantal: Chantal heeft een cadeau ontvangen als bedankje dat ze de afgelopen jaren
het luizenpluizen heeft georganiseerd.
Clinic: Patrick heeft nog niets gehoord van Judith. Gezien het feit dat we nu richting einde
van het jaar gaan, zal dit in komend schooljaar gepland worden. September/oktober. Arno
vraagt Judith contact op te nemen met Patrick. Patrick handelt dit wel af, ondanks zijn
vertrek.
IPads: Via app is de vraag gekomen welk budget we wilden schenken. Ook moest school de
tegels voor het plein bestellen, maar dit kon niet wachten tot deze vergadering. Hierop is
besloten een vast bedrag te schenken, waarvan 7 Ipads en de tegels zijn aangeschaft. De
aanschaf van de IPads heeft onlangs in de nieuwsbrief gestaan.
Nieuwe leden: Melanie heeft Dieter Schildkamp nog niet kunnen spreken, maar heeft wel
van hem vernomen, dat vergaderen op de maandagavond wel lastig is. Geopperd wordt hem
in ieder geval te vragen of hij wil ondersteunen met praktische zaken, zoals ook Katja de OR
ondersteund. Onbekend is of Ilse Wendy Mentink heeft benaderd. Dit horen we de volgende
vergadering.
We plaatsen een oproep in de nieuwsbrief om nieuwe leden te werven. Melanie regelt dit.

Eric Just: Heeft de foto’s van groep 8 in rekening gebracht, zodat we aankomend jaar vrij zijn
om eventueel een andere fotograaf te kiezen. De prijs was heel schappelijk.
Activiteit eindejaarsfeest: Er is een aanmelding via de app gekomen. Deze is niet als brief
door Arno ontvangen en Arno verwerkt dit erbij. Verder zie agendapunt eindejaarsfeest.
Foto’s op de site: Vanaf nu zullen we dit beperken tot sfeerfoto’s. Als de OR deze ook kan
plaatsen via portal, wil de OR dit ook wel regelen.
Vanuit de Ouderraad:
Ingekomen post:
Geen.
Lief en Leed:
Geen bijzonderheden of wat nog niet bekend was.
Evaluatie wandelvierdaagse:
Dat de laatste dag is afgelast was erg jammer. Alles was goed voor elkaar.
Koffie en thee vanuit huis klaar gemaakt en bij Lisette werd het door de mensen van de
posten opgehaald. Er waren vrij grote bekers (en deze moeten wel op) waardoor de eerste
avond de koffie te snel op was. Tweede avond zijn de bekers minder vol gedaan en ging het
goed.
De medailles zijn de dinsdag er na uitgedeeld op school. Voor de hele jonge kinderen was dit
wel lastig geweest. Sommigen hebben niet meegelopen en kregen niets. Sommigen wisten
hun achternaam niet, waardoor het zoeken was welke medailles bij wie hoorden. Volgen
jaar ook de voornamen vermelden, zodat het makkelijker terug te vinden is. Er waren enkele
klachten geweest m.b.t. medaille uitreiking op deze wijze. Maar het is een uitzondering en
ergens moeten deze medailles wel gedeeld worden.
OR heeft bij moeten leggen aan boodschappen. Voor deelname zijn de prijzen van DIO
aangehouden, maar dan is er geen marge voor de boodschappen. Dit moet volgend jaar wel
inbegrepen worden.
Er is koffie over (eindejaarsfeest) en Sultana’s (omdat de laatste avond niet door ging). Loes
kijkt of de Sultana’s terug kunnen, anders worden ze meegedaan met de schoolreisjes.
Verkeersouder:
Ilse heeft aangegeven dat ze hier mee wil stoppen. Wie wil dit overnemen? Moet het perse
iemand uit de OR zijn of kan dat ook een andere ouder doen? Het is verplicht dat er van elke
school een ouder aanwezig is bij de vergaderingen (2 x per jaar). Daarnaast ben je samen
met Niek contactpersoon voor het verkeersexamen. Melanie bespreekt dit punt met Aafke
en volgende vergadering komen we er op terug.

Jaarsluiting:
De activiteit is geregeld door Rian, Arno en Melanie.
Groep 7 en 8 mogen helpen de drank in de koelwagen te zetten. Als de boodschappen rond
12.30u gebracht kunnen worden 5 juli? Loes gaat hier achteraan. (Koelwagen wordt
donderdagavond gebracht)
Van de Avond4daagse is er nog koffie over, omdat de laatste avond niet door ging. Dit
kunnen we gebruiken voor eindejaarsfeest.
Niek Hannink zal ook dit jaar de muziek gaan verzorgen. Loes zorgt voor een vergoeding van
€30,00.
Patrick en Maarten hebben gekeken naar een tent. Als we een goede willen aanschaffen, die
weer jaren mee kan, kost deze wel €1120,00. Dit is akkoord. Deze zal worden aangeschaft.
Verlichting kijken volgend schooljaar naar.
Koffie, thee en ranja zal weer gratis zijn, evenals iets lekkers erbij. Daarnaast is ouders
gevraagd om een paar hapjes mee te nemen. Melanie regelt de snoepzakjes, chips wordt bij
de boodschappen mee besteld. Ook graag Radler. Melanie mailt Loes nog het
boodschappenlijstje van afgelopen jaar.
Er staan nog hulpouders op de lijst, die ze in het begin van dit jaar konden invullen. Deze
moeten verdeeld worden. Ook komen er wellicht ouders bij vanuit de lijst van Arno. Judith
regelt dat de ouders benadert worden. De ouders van de lijst van Arno zal ze indelen en
Arno sturen, zodat Arno kan zorgen dat het bij de juiste mensen terecht komt. Vanwege AVG
kan niet zomaar de mailadressen doorgestuurd worden.
Judith, Loes, Patrick, Maarten(?) en Rachel zullen tussen 15.00u en 15.30u aanwezig zijn
voor de opbouw. Nadien zetten we ook al gelijk de koffie klaar voor de avond.
Musical/afscheid groep 8:
Foto’s zijn genomen, lijsten geregeld. Kinderen krijgen ook een cadeaubon van €10,00 hierbij
in verpakt. Hapjes regelen de ouders/werkgroep zelf en declareren ze bij de OR. We zullen
Katja vragen of zij de fotolijsten wil inpakken. Dit zal gedaan worden, zodra ook de foto’s en
de lijsten en de cadeaubonnen binnen zijn. Melanie zet het dan in de app.
Schoolse zaken:
Anouk Brinkman is de nieuwe IB-er. Ze draait ook al mee.
Deze week wordt de formatie bekend en de verdeling van de groepen.
Het team zorgt dat begin van het schooljaar de draaiboeken van de verschillende activiteiten
naar de OR gezonden worden. Hier zal ook een evaluatieformulier bij komen. Deze is er nog
niet, maar zal er komen.
De muziekschool gaat een nieuwe beukenhaag plaatsen.

De tuinloeg komt elke 2e maandag van de maand bij elkaar. Er gaan een aantal ouders uit en
er zal een oproep komen in de nieuwsbrief voor nieuwe leden in de tuinploeg.
Men heeft gesproken over herverdelingsplan voor het team vs werkdruk. Hier is de vraag
gesteld wat de werkdruk wat weg zou nemen. Hierop is aangegeven dat het team niet meer
aanwezig wil zijn bij het oudpapier en dit in zijn geheel bij de OR willen laten. Wij pakken dit
als OR op. Maarten kunnen we vragen hoe dit nu loopt, eventueel Aafke vragen of Maarten
een sleutel kan krijgen van de school. Daarnaast kan dit ook bij op de lijst in het begin van
het schooljaar, waar men zich op kan geven als hulpouder.
Rondvraag:
Loes: Kamp van groep 8 is voor 1 kind niet betaald. Loes vraagt Niek om in gesprek te gaan
met betreffende ouder. Anders legt de OR bij.
Rachel: Na de inzameling van de kleding een bericht uitgedaan in de nieuwsbrief dat ReShare
stopt.

Sluiting:
Melanie sluit de vergadering om 21.28 uur.

