Notulen OR maandag 13 november 2017
Aanwezig: Shirley Somers (penningmeester), Niels Horn (voorzitter), Florieke Stouten
(secretaris),Gerdien Doodeman, Teun van Herpen en Monique Strijbis-van der Raaij, Joost vd Gullik,
Nathalya Neijman
Team: Mieke i.p.v. Elles

Opening
Welkom door Niels.
Ingezonden stukken
Een rekening voor de Penningmeester.
Shirley neemt de post mee van vorige keer: Kaarten maken vanuit school.
Mededelingen school / voorzitter
Mieke: Geen mededelingen
Niels: Zie ingebrachte agendapunten:
Agenda punten
Florieke: Update vernieuwde website: het is veel werk om de site in te richten, het is de
bedoeling dat de website per december live gaat. Voor dinsdag 14 nov’17 staat een gesprek
met Tom gepland om het e.a. door te spreken, hopelijk kan daarna de website worden
afgerond en opgeleverd.
Regelement ouderraad (staat op de huidige site) is naar Florieke haar idee verouderd, ze
zal dit bekijken-arceren en rond sturen. Mogelijk zal deze worden herzien. Actie Florieke
Joost: Geen kasten, maar stellingen maken. I.o.m. Tom of dit kan. ActieJoost
Maandag 11 december (voor deze tijdstelling opbouwen, dan is de kerst weg en ligt de sint
onder het podium. ) gaan we de OR spullen opruimen.
Niels:
Luizenbijeenkomst is op 20 november’17 om 19.30 op de klimop, aanwezig verreist van alle
luizenouders. Er zijn twee personen van de Willibrordusschool aanwezig.
Tevens hebben we een nieuwe aanmelding voor het luizenpluizen.
Halloween: Een kind kwam verkleed, dit was in een opwelling toegezegd door de leerkracht.
In het vervolg zal dit niet meer gebeuren, om andere kinderen niet het gevoel te geven dat ze
buiten gesloten worden.
Verzoeken tijdens de vergadering: maar 1 reactie nadat er feedback werd gevraagd aan de
OR leden m.b.t. de enquête over communicatie (zie notulen van de vorige vergadering).
Niels vond dit jammer.
Info opvragen bij Tom betreft de enquête die door school wordt gehouden. ActieNiels
Allen voor 27/11 punten doorgeven aan Niels.
Het wensboek is door tekort tijdbestek met een biebouder georganiseerd. Niels gaat het
wensboek evalueren. ActieNiels
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Rondvraag
Shirley:
Graag een datum prikken voor de fotograaf : woensdag 18 april 2018 heeft de voorkeur
vanuit school.
Er is weer een staking aangekondigd op dinsdag 12 december, doet de Klimop ook mee? De
ouders worden hiervan de dupe, het kost veel geld qua BSO. Nog onduidelijk of stichting
present meedoet. Staken is wettelijk toegestaan, en helaas zijn de ouders die opvang
moeten regelen de dupe hiervan.
Monique:
Update Sintcommissie: Het Sint versieren is op vrijdag 17 november, en het opruimen is op
06 december in de ochtend. Een aanmelding is binnen in de mail, Niels zal dit doorsturen
aan Monique.
We volgen ook dit jaar het sinterklaas journaal, het idee voor op het podium is een
postkamer maken.
Florieke,Joost,Teun: geen
Nathalya:
Kerstcommissie: Het thema dit jaar is sterren. Op het podium komt een grote ster, per klas
zal er een groepsfoto op het podium in een kerst ster worden gemaakt.
Het versieren is op woensdag avond 6 december, en het opruimen is op 22 december in de
ochtend. Op 21 december is zijn alle kinderen in de middag vrij, en in de avond is het
kerstdiner.
Gerdien: Wat is de status van de fancyfair, we horen niks vanuit school. Monique zal dit even
navragen ActieMonique
Mieke: In januari is er een volleybal toernooi, wat kan de OR Sportcommissie hierin
betekenen? De OR stelt hier geen geld voor beschikbaar. . Wij willen en kunnen wat
betekenen als hier vooraf om gevraagd is. Een stukje begeleiding naar ouders die zich willen
inzetten. Mogelijk zelf coaching bij een te kort aan ouders. Mieke laat weten wanneer er
meer hulp nodig is

Sluiting
Volgende vergadering is op maandag 15 januari 2018 om 19.30h
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Indeling Commissies OR/Team schooljaar 2016/2017
Commissie
Luizenbrigade

Ouderraad
Shirley, Florieke, Gerdien, Nathalya

Team
?

Sinterklaas

Gerdien, Monique, Joost, Florieke

Kitty?

Kerst

Gerdien, Teun, Nathalya

Elles en Mieke en stagiaire Ilse

Afscheid groep 8

Allen

Schoolfotograaf

Shirley en Gerdien

Leerkrachtenlijst aanleveren naast de kinderlijsten.

Wensboek (oktober tijdens
Kinderboekenweek)

Gerdien en Niels

Evt Nicolle de Boer (biebmoeder)

Sportcommissie

Teun, Monique, Niels, Joost

Kitty en Mieke?

Avond4daagse

Gerdien, Shirley, Nathalya.

geen

Fancy fair schoolfeest

Monique is het aanspreekpunt vanuit OR.

Tom, Petra, en Martine
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