Notulen OR maandag 15 januari 2018
Aanwezig: Shirley Somers (penningmeester), Niels Horn (voorzitter), Florieke Stouten (secretaris),
Monique Strijbis-van der Raaij, Joost vd Gullik,
Afwezig: Gerdien Doodeman, Teun van Herpen en Nathalya Neijman
Team: Elles Smit

Opening
Welkom door Niels.
Notulen
Goedgekeurd en actielijst hebben we doorgenomen.
Post vorige keer geen bijzonderheden aldus Shirley.
Ingezonden stukken
Geen
Mededelingen school / voorzitter
Elles:
Fotograaf huidige datum 18 april gaat niet door i.v.m. toets groep 8. Elles vraagt om nieuwe
datum. ActieElles
Niels:
Zie ingebrachte agendapunten:
Agenda punten
Niels:
(Gerdien) Eten van kinderen met een allergie (glutenvrij) vergoeden we dat wel of niet? We
doen dit niet. Wel willen we het bij de rekeningen van volgend jaar vermelden, zodat dit voor
ouders duidelijk is. ActieShirley
Florieke: Update vernieuwde website: De website is bijna klaar en as donderdag zit ik met
Tom voor de laatste details, het is nu de bedoeling om per februari live te gaan.
Regelement ouderraad (staat op de huidige site) is na mijn idee verouderd, Niels gaat
bekijken, en vergelijken wat de wettelijke bepalingen hierin zijn. ActieNiels
Juridisch/wettelijk gezien zou elk lid dat onderdeel uitmaakt van de OR het regelement
moeten lezen, doornemen en bij aanpassingen inbrengen bij een daarvoor aangegeven ORagenda met openbaar karakter.
Graag allemaal het regelement doornemen voor de volgende vergadering, dan gaan we het
regelement doornemen en bespreken, daarna kan er een mogelijke stemming plaatsvinden
indien we het regelement willen aanpassen. ActieAllemaal
Welkom stukje van OR op de site wijzigen omdat deze nu niet actueel is. ActieFlorieke
Is het een idee om een jaarplanning te maken van de OR vergaderingen? Voorheen werd dit
ook gedaan, dit komt op de volgende agenda. Niels zal een opzet met datums maken.
ActieNiels
Gaan we onze notulen (samenvatting) op de site plaatsen? Dit gaan we doen, de
samenvatting wordt erop geplaatst.
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Eind schooljaar 2017/2018 gaan we een jaarverslag uitbrengen vanuit de OR. Niels zal het
algemene stuk opleveren en het financiële gedeelte zal door Shirley worden gedaan.
ActieNiels en Shirley
Monique:
Fancy Fair (FF): FF commissie is alleen Petra, 4-5 mensen erbij zou prettig zijn.
Monique wilt in de commissie. Wie nog meer? Zet Monique op de app. Shirley en Florieke
willen wel helpen.
Datum van de FF wordt nu mei-juni van 17-19h, school moet met een harde datum en plan
komen. ActieMonique
Draaiboeken zijn er binnen school. OR verwacht vanuit school meer PR actie is aan Tom.
Verloop sint/kerst.
Gegevens en draaiboeken en lijstjes die iedereen heeft graag mailen naar Florieke, i.v.m. de
nieuwe database op de nieuwe website. ActieAllen
Sint: Foto's die gemaakt waren niet direct online gezet, omdat er kinderen op stonden die er
niet op mochten. Dit ligt bij de school niet bij OR.
Kerst: Opruimen weinig mensen, dag ervoor op facebook helpt. Het is handig om dit in de
draaiboeken te noteren. ActieFlorieke
Joost: sportcommissie geen goede uitleg en communicatie. Mieke en Kitty moeten meer
duidelijkheid geven.
Rondvraag
Niels:
Kerstboom Tom, hij had een vraag wie deze klein wilde zagen.
Verkeersveiligheid, met slecht weer is het een zooitje. Niels kijkt of hier nog acties in kunnen
worden gedaan. Is het een fietspad/looppad achter de school? ActieNiels
Florieke
Budgetten voor vernieuwing in school, bijv. de wc's of nieuwe vitrage/ raamdecoratie voor het
zicht vanaf de weg. ActieElles
Sluiting
Volgende vergadering is op maandag 12 maart 2018 om 19.30h
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Indeling Commissies OR/Team schooljaar 2016/2017
Commissie
Luizenbrigade

Ouderraad
Shirley, Florieke, Gerdien, Nathalya

Team
Tom

Sinterklaas

Gerdien, Monique, Joost, Florieke

Kitty en Petra

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.

geen

Fancy fair schoolfeest

Monique is het aanspreekpunt vanuit OR.

Petra
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