Notulen OR vergadering maandag 7 oktober 2019
Aanwezig:

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

Team:

Marian Jansen

Afwezig:

Katja ter Huurne, Lisette Diepemaat

Marieke opent de vergadering om 20.06 uur.
Marieke heet Jurgen Eijsink van harte welkom binnen de OR.

Mededelingen:
Lisette is afwezig, zij heeft aangegeven dat zij wel in de werkgroep van de Koningsspelen zal
plaats nemen.
Rachel geeft aan dit jaar nog de activiteiten te doen, maar volgend jaar wel de notulen zou
willen doen en regelzaken, maar niet meer in werkgroepen wil zitten van de verschillende
activiteiten. Wanneer dit als vervelend wordt ervaren, stopt ze met OR. OR-leden geven aan
dat ze wel willen dat zij de notulen e.d. blijft doen. Men mag haar wel altijd vragen ergens
ter ondersteuning.

Notulen afgelopen keer:
Loes geeft aan dat afgelopen keer ze afwezig was en daarmee nu nog 2 keer niet aan zal
kunnen sluiten. Dit wordt aangepast. De notulen zijn hierbij definitief.

Vanuit de actielijst:
Marian geeft aan dat groep 8 waarschijnlijk wel kan helpen bij het opruimen van het
vuurwerk, de maandag na de kerstvakantie. Zij zal het in het team inbrengen.
Brief voor kamp groep 8 is aangepast.
Aanvraag NL doet moet aan het begin van het jaar, voor school jaar erop. Loes houdt dit in
de gaten. Voor dit jaar zal deze actie er niet zijn.
Kascommissie, controle is geweest.

Afgelopen jaar zijn de foto’s van groep 8 betaald en zijn we dit jaar vrij om te kijken naar een
andere fotograaf. Iedereen graag nadenken over een fotograaf en hier komen we op terug.
Ilse vraagt Aafke na of we m.b.t. schoolfoto’s ook verplicht zijn om een fotograaf te zoeken
die AVG-certificaat heeft.
De bediening van groep 8, hun eindfeest, is aan de ouders om dit te organiseren. De OR
regelt boodschappen (drank en hapje), maar zal niet in de bediening wat betekenen. Einde
van het schooljaar heeft de OR meerdere activiteiten staan en dat is genoeg. Het staat in het
draaiboek van het eindfeest en is aan de organisatie hiervan.

Vanuit de Ouderraad:
Ingekomen post:
Niets.
Lief en Leed:
Geen bijzonderheden
Nationaal schoolontbijt:
Dit doen we weer in 2020-2021. Afgelopen jaar hebben we hier aan meegedaan en we doen
dit om het jaar.
Opstarten Sinterklaas:
Dit loopt. Voor de herfstvakantie gaan we om tafel met Marian en Judith. Aankomende week
gaan we naar van de Riet voor het uitzoeken van de cadeautjes voor de onderbouw. Marian
gaat bij de leraren inventariseren wat ze zouden willen als cadeau voor de klas, zodat de OR
dit ook kan aanschaffen bij van de Riet. Afgelopen jaar hebben niet alle leraren een bon
ingeleverd van de cadeaus, dit is wel de bedoeling. Budget voor het cadeau is €25,00.
Jaarcijfers / begroting:
Deze zijn doorgenomen.
Groep 8 gaat altijd naar de Wolfskuil. Er staat al jaren een borg van €255,00 open daar, die
blijft staan. We denken dat het te maken heeft dat we dan wellicht verzekerd zijn voor het
jaar er op. Het is een populaire bestemming. Loes overlegd met Niek wat er precies de
afspraak over is, want wenselijker is om deze €255,00 wel terug te halen en weer te boeken
bij reserveren.
We sparen niet genoeg voor een groot schoolreisje. We moeten dus goed kijken hoe we
uitgeven en ook kijken hoe we extra geld kunnen binnen halen.

Groep 8 heeft naast een foto die ze van school krijgen altijd een cadeaubon van €10,00 erbij.
Waar is dit ontstaan? Dit zal nagevraagd worden aan Niek. Echter zullen we stoppen met
deze extra bon. De foto is een mooi aandenken en voldoende.
Rabo-clubactie komt er weer aan. Deze moeten we bv goed promoten. Dit neemt Loes op
zich. Echter ouders zitten niet allemaal bij de Rabobank en hebben wellicht ook meerdere
verenigingen waaraan ze punten willen verdelen.
Wel gaan we van te voren actief al aangeven waar we het extra geld voor zouden willen
gebruiken, zodat mensen zich er meer bewust van worden, wat er vanuit de OR allemaal
wordt gefinancierd. En waar het geld naar toe gaat.
Schoolplein moet bv ook weer worden aangepakt over een tijd. Jurgen geeft aan dat hij een
vriend heeft die doet in speeltoestellen en we tegen die tijd daar mee zouden kunnen
overleggen.
We gaan allen nadenken over een extra actie dit jaar, om extra geld te genereren.
Ook is er gesproken over het verhogen van de eigenbijdrage van €32,50 naar €35,00. Dit
moet echter vooraf goed gecommuniceerd worden en zal dan ook niet gelden voor dit
schooljaar.
Aanschaf koelkasten:
Deze vraag is ook binnen de MR gesteld, waar Aafke heeft aangegeven dat er weinig vraag
naar is, dat er geen plek voor is en dat niet veel kinderen melk bij zich hebben. De OR heeft
hier al ook om gevraagd, ook voor kinderen met vleeswaren e.d. Zeker in de zomer is dit ons
inziens heel wenselijk. We willen graag dat ze gezond eten en dan is het ook goed als school
kan facilitairen om dit te stimuleren. Binnen het team is de helft voor en de helft tegen
aanschaf van koelkasten. De ruimte hiervoor is erg beperkt.
In het voorjaar zetten we dit weer op de agenda van de OR om over te praten.

Schoolse zaken:
Geen bijzonderheden.

Rondvraag:
Sandra: Is waarschijnlijk de volgende keer niet aanwezig. 17 oktober heeft zij de eerste
bijeenkomst als verkeersouder.
Jurgen: Wil graag helpen met de activiteiten.

Rachel: in de schoolgids, blz. 24 wordt gesproken over een voorlopig schooladvies en een
definitief schooladvies. Echter wordt alleen het definitieve advies beschreven. Het
voorlopige schooladvies is nieuw. Marian geeft dit ook door aan Aafke.
Loes: Het is nu al 2 x mis gegaan met de Jumbo. Met name drank dat niet koud was. Hierop is
ook geen nette reactie terug gekomen. We gaan terug naar de plus m.b.t. de boodschappen.
We deden het bij de Jumbo, zodat we met Koningsspelen gebruik konden maken van hun
springkussen. Dit kunnen we echter ook anders regelen. Sandra gaat kijken of zij dit via haar
werk kan regelen, als ze terug is van haar verlof.

Sluiting:
Marieke sluit de vergadering om 21.06 uur.

