Notulen OR vergadering dinsdag 02 juni 2020
Aanwezig:

Marieke Hulshof (voorzitter), Loes Hassink (Penningmeester), Ilse Oude
Meijers, Lisette Diepemaat, Sandra Mensink, Judith Kroep en Rachel Folmer
(notulist)

Team:

Aafke Slotman en Arno waanders

Afwezig:

Katja ter Huurne, Maarten Leuverink, Wendy Mentink en Jurgen Eijsink

Marieke opent de vergadering om 20.02 uur via Microsoft Teams.

Mededelingen:
Geen.
Notulen afgelopen keer:
Deze zijn akkoord.
Vanuit de actielijst:
Actie voor extra genereren geld + kijken opzet stroopwafelactie wordt doorgezet naar
komend schooljaar.
Schoolfotograaf: Er komt wel een groep 8 foto via de fotograaf en Wendy zal in eerste
instantie gevraagd worden door Sandra om de andere groepen buiten op de foto te zetten.
De leraren zullen via fotoshop er bij op kunnen worden gezet. Sandra plant met Niek een
datum n.a.v. data die de fotograaf doorgeeft. De rest van de klassen worden dan met evt.
Wendy gepland. N.a.v. groep 8 foto hebben we gelijk een beeld bij de fotograaf voor
volgend schooljaar. Er is geen draaiboek voor de schoolfotograaf, maar Sandra maakt hier
een start mee, zodat we daar volgend jaar op voort kunnen borduren. Aafke stuurt Sandra
een opzet voor een draaiboek toe.
De Banners: Het blijkt dat vanuit de gemeente de opbrengst met een derde verlaagd is en
van januari t/m april is om en nabij €160,00 opgehaald, terwijl er veel uren in zitten van de
mensen die helpen. Dit terwijl de oudpapierprijs hoog ligt. De vraag ligt bij de gemeente hoe
dit zit. We willen graag de wijk behouden, maar ook graag een eerlijke prijs. Eventueel wordt
er dan ook besproken of het mogelijk is een andere afnemer te nemen, voor een betere
prijs. Als het zo laag blijft is de vraag of we het moeten willen blijven doen. Dit moet eerst
allemaal helder worden, voordat we beslissingen hierover nemen en alvorens we dan een
banner regelen.

NL-doet: Vanwege Corona was de datum uitgesteld en nu is gesteld dat het wel dit of
aankomend schooljaar georganiseerd dient te worden, anders verwacht men een teruggave
van het geld. We kunnen het zeker besteden, maar plannen deze activiteit aankomend
schooljaar.
Vanuit de Ouderraad:
Ingekomen post:
Geen.
Lief en Leed:
Ellen Stokkers neemt per diract afscheid. Zij was administratief medewerkster op vrijwillige
basis. Loes stuurt haar een kaart als bedankje van de afgelopen jaren.
Juf Bente Andringa stopt aan het einde van dit schooljaar als onderwijsassistente, zij zal ook
een kaart ontvangen. Aafke stuurt de adressen van beide dames door naar Loes.
Schoolse zaken:
Avond4daagse gaat niet door.
Schoolkamp van groep 8 gaat niet door, omdat veel activiteiten toch niet kunnen. Tevens
heeft Stichting Keender aangegeven dat slapen op school ook niet mag. Als alternatief is nu
het idee om de een na laatste vrijdag een dag te organiseren met van alles er op en er aan,
een barbecue en ook af te sluiten met een Bonte avond. Om deze dag dan tot een uur of
00.00u door te laten gaan. De Wolfskuil was al betaald en deze is nu dan betaald en
vastgelegd voor aankomend schooljaar.
Musical, school is in conclaaf met de Kappen. Normaal is het in de bouwmeester, maar het
theater van de Bouwmeester wordt momenteel verbouwd. School mag 1 x per jaar 1 x gratis
gebruik maken van de Kappen, echter regelt de Kappen dan het licht en het geluid en
afgelopen jaar was hiervoor alsnog een rekening van zo’n €400,00. Tevens is het afwachten
welke regels de gemeente gaat stellen omtrent theater gebruik, want naast de adviezen van
het RIVM, mag de gemeente eigen regels stellen en deze zijn nog niet helder. Mocht het
Theater niet doorgaan zal er een andere manier gezocht worden om de musical toch door te
kunnen laten gaan of op een andere wijze te presenteren. De OR wil na de musical wel koffie
en gebak regelen, maar we horen terug hoe alles precies vorm gaat krijgen en dan horen we
dat terug.
De vraag is of school de kosten voor groep 8 (afscheid en musical) deels mag neerleggen bij
de OR. Normaal is er een budget voor €35,00 van het kamp en doen we de boodschappen.
Dus dat deel kunnen we sowieso wel bijleggen bij de Musical en het afscheid. Voor de
musical blijft dinsdag 7 juli wel staan als datum. Dan wordt normaliter ook de groep 8 foto’s
uitgereikt.

Schoolreisjes gaan niet door.
Omdat nu deel van de activiteiten niet door zijn gegaan, zal er volgend jaar bij de
schoolreisjes extra budget te besteden zijn. Voor nu is er vanuit het bestuur een
terughoudendheid m.b.t. groepsactiviteiten.
Leerkrachten houden nog wel een juffen en meneren dag voor de kinderen. Deze worden
georganiseerd door de leerkrachten zelf. De OR zal in de komende weken nog wel ergens
een keer extra trakteren op bv. ijsjes.
Aafke zal in de nieuwsbrief de hulpouders die zich hebben opgegeven voor het helpen met
activiteiten dit schooljaar hiervoor bedanken en aangeven dat we volgend jaar hopen de
activiteiten weer te kunnen organiseren en dat ze zich dan weer kunnen opgeven hiervoor.
Schoolrapport: Team is aan het overleggen en zoekende hoe ze hier vorm aan gaan geven.
Door de afgelopen maanden is het moeilijk geweest om de sociale ontwikkeling en de
werkhouding te volgen. Men is aan het kijken naar een alternatief rapport, waarbij er
wellicht ruimte is voor de kinderen zelf en de ouders, om input te geven. Geen rapport is
zonde en doet de kinderen geen recht aan. Van groep 8 heeft Niek nog wel voldoende
kunnen verzamelen voor een volwaardig rapport en zij zullen dan ook een ‘gewoon’ rapport
krijgen als afsluiting.
Er zijn voldoende aanmeldingen voor volgend schooljaar en de formatie veranderd w.s.
weinig aan. Het team is nu bezig om hier invulling aan te geven.
Vanaf volgende week gaan w.s. de oude schooltijden weer in, maar is nog niet 100% zeker.
Dit wordt z.s.m. bekend gemaakt.
Rondvraag:
Marieke: Ilse en Lisette hebben begin dit schooljaar aangegeven dat ze gaan stoppen na dit
schooljaar en vraagt hoe ze er nu in staan. Ilse geeft aan echt te stoppen nu, maar als er
vragen zijn, mogen we haar altijd benaderen. Lisette geeft aan dat ze niet meer deel zal
nemen aan de vergaderingen, maar wil nog wel de geplande activiteiten van dit jaar
aankomend schooljaar helpen organiseren, zodat iemand anders dit goed kan overnemen.
Tevens wil ze eventueel de enquêtes wel doen, maar als een ander dit wil overnemen, mag
dat ook.
Marieke: Nieuwe data OR voor aankomend schooljaar. Aafke stuurt voor het einde van het
schooljaar de voorstellen toe.
Loes: Loes zal binnenkort rondje Haaksbergen doen, voor allen is er een bidon. Tevens zijn er
nog aardig wat tasjes over, die school aan nieuwe leerlingen mag geven. De tasjes met bidon
zijn door de kinderen goed ontvangen.

Aafke: School is overgegaan naar een nieuw leerlingen administratiesysteem. Aankomende
vrijdag zal er nog bericht uitgaan via het oude systeem, maar de week erna vanuit het
nieuwe systeem. Vraag is of we willen melden als we geluiden horen dan men
nieuwsbrieven e.d. niet heeft ontvangen.
Dit was de laatste vergadering van dit schooljaar.

Sluiting:
Marieke sluit de vergadering om 20.52 uur.

