Notulen OR maandag 18 september 2017
Aanwezig: Shirley Somers, Gerdien Doodeman, Niels Horn (voorzitter), , Florieke Stouten
(secretaris) Teun van Herpen en Monique Strijbis-van der Raaij, Joost vd Gullik, Nathalya
Neijman
Team: Elles Smit
Afwezig: Miranda van Straaten (penningmeester)
Opening
Welkom door Niels.
Voorstelrondje door ieder vanwege de nieuwkomers: Joost, Monique en Nathalya.
Niels geeft een korte omschrijving van de OR: we hebben geen zeggenschap, wel het
beheer van de ouderbijdrage, hierdoor beheer financiën. Er zijn diverse commissies:
Sinterklaas, avond vierdaagse, luizen pluizen, kerst.
Ingezonden stukken
Kerstkaarten maken.
Mededelingen school / voorzitter
Elles:
Sportshirts zijn verouderd, van Tom is goedkeuring om nu de 10km kinderen wel de shirts te
laten dragen. School is geen commercieel bedrijf daarom geen sponsors op de shirts.
Offertes opvragen voor nieuwe school shirts.
De schoolfotograaf in februari levert de school een mooi bedrag op, Nadeel dat de kinderen
dan erg wit zijn, en nog niet alle kleuters van dat jaar zijn dan al op school. In februari
ontvangt de school per kind €1,50 van de school fotograaf retour. Vorig jaar waren er 84
bestellingen door ouders.
Feest voor het 20 jarig bestaan op de bouw zal in maart gevierd worden. De samenstelling
van de feest commissie vanuit school is Tom, Petra, en Martine.
De feest commissie vanuit school neemt contact op met OR.
Podium middagen zullen meer worden gedaan, op een lossere manier. Meer kinderen op het
podium.

Niels:
Ingebrachte agendapunten:
 Luizen
Is het een groot probleem? Niet zozeer groot, wel steeds een terugkerend probleem, en
daarbij staat het welzijn van het kind voorop.
Oproep voor luizen ouders: brief aan de klassendeur en in de nieuwsbrief.
Informatie bijeenkomst voor de luizen ouders.
 Enquete (MR) TSO
Dit moet opnieuw, i.v.m. dat het niet goed eerder is verzonden.
 Continue rooster
Dit wordt dit jaar binnen de MR opnieuw besproken.
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 Indeling commissies 2017/2018
Idee van Elles om ouders te vragen als hulp bij grote feesten zoals Sint en Kerst.
Wensboek:
Gerdien en Niels en evt. Nicolle de Boer.
Avondvierdaagse:
Gerdien, Shirley, Nathalya.
Fotograaf:
Shirley, Gerdien
Luizenbrigade:
Shirley
Florieke
Gerdien
Nathalya wil kijken wat ze hierin kan betekenen
Sinterklaas:
Team: kitty?
Gerdien, Monique, Joost, Florieke
Kerst:
Gerdien, Teun, Nathalya
Afscheid groep 8:
Allen.
Fancy fair schoolfeest:
Monique is het aanspreekpunt vanuit OR.
Sportcommissie ( koningsspelen en toernooien):
Teun, Monique, Niels, Joost
 Budget stellingkasten OR
Budget goedkeuring moet nog komen.
Datum ruimte opruimen nader te plannen.
 Map bij aanmelding school
OR info willen we bijsluiten. Niels heeft een brief opgesteld, iedereen vindt dit akkoord.
Oproep hulpouder per commissie. Ook in de nieuwsbrief..
 Enquete OR
Communicatie is nog niet op het niveau van wat de OR voor ogen heeft, dit willen wij
verbeteren. Actie aan ons allen wat wil je als ouders qua communicatie verbeterd zien? Dit
doorgeven aan Niels, voor 02 oktober 2017.
Rondvraag
Shirley: geen
Teun: geen
Monique: geen
Florieke: Korte update van de vernieuwde website.
Nathalya: waarom geen sponsoring? Is dit alleen voor shirts? Actie Elles vraagt dit na aan
Tom.
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De kerstversiering was zuinig. Het budget is €300 extra dit jaar. Monique geeft aan dat zij
contact heeft met avontuur, ze gaat kijken wat ze hierin kan betekenen qua aankleding.
Wordt het CIOS gevraagd om mee te organiseren met sport activiteiten? Op dit moment niet.
Gerdien: datums plannen voor de commissies.
Elles: geen.
Joost: geen.
Sluiting
Donderdag 5 oktober 2017 is een staking, de school gaat dicht. De school gaat dicht, er zal
z.s.m. een brief hierover uit gaan richting de ouders.
Volgende vergadering is op maandag 13-11-2017 of 20-11-2017 19.30h hangt af van de
luizenbijeenkomst. (Datum bekend na 24 september)
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Actielijst Ouderraad 2017/2018
Item
Schoolfruit sponsoring OR in de nieuwsbrief

Actie door
Elles

Enquête houden vanuit de OR aan het begin van het nieuwe
schooljaar (2017/2018)
Wat wil je als ouders qua communicatie verbeterd zien?

Niels

Luizenbijeenkomst plannen met de GGD en Willibrordus school in
september/oktober
Datum plannen OR ruimte creëren
OR oproep toevoegen aan de info voor nieuwe aanmeldingen van
kinderen. Oproep hulpouder per commissie. Ook in de nieuwsbrief.
Kerst artikellen bestellen
Overdracht werkwijze wensboek

Niels

Sport shirts laten ontwerpen door kinderen

avond 4daagse
commissie
Niels

Wie vraagt offertes op voor de sport shirts, OR of Tom?

aan
Tom
Alle ouders

Begindatum/afspraak

Einddatum

Voor de eerste nieuwsbrief

Verlaat! September 2017

September 2017

November 2017

Alle OR
leden

Voor 02 oktober
Oktober 2017

Niels
Niels

OR leden
Tom/Annet

2017

Kerst commisie
Miranda

n.v.t.
Gerdien en
Niels
OR-Tom

2017

september

November 2017

Tom

september

November 2017

Tom?

september

November 2017

september

November 2017

september

Oktober 2017

2017

Verlaat! Direct overdragen.

Shirley maakt een winst plaatje m.b.t. de fotograaf in februari en
communiceert dit nog met Tom?

Shirley

De feest commissie vanuit school neemt contact op met OR

Elles

Oproep voor luizen ouders: brief aan de klassendeur en in de
nieuwsbrief.
Informatie bijeenkomst voor de luizen ouders, deze week reageren
aan Niels
Budget goedkeuring moet vanuit Miranda komen

Niels
allen van de luizen
commissie.
Niels

Miranda

November 2017

OR penningmeesterschap wordt niet overgedragen aan Shirley. Niels
opvragen stand van zaken bij Miranda.

Niels

Miranda

Verlaat! Direct overdragen.

Rommelig losse papieren in de aanmelding map, even een nietje
erdoor voortaan.
Geld de niet sponsoring alleen voor shirts?

Elles

Tom

Oktober 2017

Elles

Tom

Oktober 2017

Elles

Tom

Oktober 2017

Tom, Petra,
en Martine
School
Niels

Voor 22 september
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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?

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.

Martine

Fancy fair schoolfeest

Monique is het aanspreekpunt vanuit OR.

Tom, Petra, en Martine
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