Notulen OR maandag 12 maart 2018
Aanwezig: Shirley Somers (penningmeester), Niels Horn (voorzitter), Florieke Stouten (secretaris),
Monique Strijbis-van der Raaij, Joost vd Gullik, Gerdien Doodeman
Afwezig:Teun van Herpen en Nathalya Neijman
Team: Elles Smit

Opening
Welkom door Niels.
Notulen
Goedgekeurd en actielijst hebben we doorgenomen. Zie vernieuwde actielijst onderaan deze
notulen.
Ingezonden stukken
Schoolfotograaf zie ook het agendapunt.
Mededelingen school / voorzitter
Niels:
Tom is afwezig en zal voorlopig niet terug komen, Mieke is het eerste aanspreekpunt, en op
donderdag is dit Martine.
Agenda punten
Fancyfair
De fancy fair is op 15 juni 2018 vanwege het 20 jarig bestaan van de Klim-Op. Het thema is
Middeleeuwen. Monique en Florieke zitten in de commissie samen met Petra en Martine van
school.
Fotograaf:
De fotograaf (Koch) komt op woensdag 25 april 2018. Datum plaatsen in de agenda op de
website. ActieFlorieke (13-03-2018 geplaatst op de website)
Voetbaltoernooi:
Shirley kreeg een mail van Mieke om te helpen bij het voetbal toernooi, dit was niet geheel
duidelijk en vraagt om meer informatie. Elles vraagt dit na. (Via app is dit teruggekoppeld op
13-03-2018)
Er wordt tijdens de gym en op school nu al aan het voetbal aandacht besteed. Kinderen
groep 6-7-8 zitten bij elkaar, dit is niet altijd gunstig vanwege de jongere kinderen.
Feedback van vorig jaar is goed opgepakt door school.
Joost: We missen meer info vanuit de school om wat kunnen organiseren. Wat verstaat
school onder sportcommissie en wat wordt er van ons verwacht? Vooraf de sportcommissie
erbij betrekken om samen de taken te gaan verdelen. Elles vraagt dit na. Elles vraagt dit na.
(Via app is dit teruggekoppeld op 13-03-2018)
Avond4daagse:
As woensdag (14-03-2018) is de eerste vergadering. Beker zal weer worden ingeleverd. 29
mei t/m 1 juni 2018. FS zal dit op de site zetten. ActieFlorieke (13-03-2018 geplaatst op de
website)
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OR reglement:
Niels heeft de wettelijke bepalingen bekeken omtrent het verouderde OR regelement.
Het regelement kan niet zomaar gewijzigd worden. Officieel moet er een vergadering worden
uitgeroepen, van tevoren moet duidelijk zijn welke artikels worden gewijzigd.
De secretaris stuurt een herziende opzet aan ieder door ActieFlorieke, allen doornemen en
aangeven of je akkoord gaat voor de volgende vergadering. Daarna kan er een mogelijke
stemming plaatsvinden indien we het regelement willen herzien.
Rondvraag
Monique:
 We hebben het over de jaarplanning van de vergaderingen gehad, met eventuele
vaste vergader punten. Niels gaat een opzet maken en dit wordt besproken in de
laatste vergadering van dit schooljaar. ActieNiels
Florieke:
 Het ouderportaal zou al van start zijn gegaan Ouderportaal knop uitzetten op de
website. ActieFlorieke (13-03-2018 aangepast op de website)
Gerdien:
 Er zijn klachten dat ouders tegen de richting inrijden op de strekel tijdens schooltijd,
zijn de afspraken ook op de Willibrordus bekend? Elles vraagt het na. ActieElles
Elles:
 Koningsspelen is op 20 april hiervoor kan er weer het boodschappen pakket en losse
boodschappen opgehaald worden. Meer uitleg over de koningsspelen is gewenst,
actie Elles. (Via app is dit teruggekoppeld op 13-03-2018)

Sluiting
Volgende vergadering is op maandag 14 mei 2018 om 19.30h

Indeling Commissies OR/Team schooljaar 2017-2018
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

Wensboek (oktober
tijdens
Kinderboekenweek)

Gerdien en Niels

Leerkrachtenlijst aanleveren naast de
kinderlijsten.
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.
Florieke

Petra en Martine
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Actielijst Ouderraad 2017/2018
Item
Info opvragen bij Tom betreft de enquête die door school wordt
gehouden.
Sport shirts laten ontwerpen door kinderen. Shirley vraagt een prijs
voor de sport shirts op?
Bestand aanmaken op de vernieuwde website voor de OR met
toegang en draaiboeken.
Regelement ouderraad is verouderd, allen doornemen en akkoord
geven en je op en aanmerkingen voor de volgende agenda
doornemen.

Actie door
Niels

Een jaarplanning maken voor de OR vergaderingen, Niels zal een
opzet met datums maken.
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
Gegevens en draaiboeken en lijstjes die iedereen heeft graag
mailen naar Florieke, i.v.m. de nieuwe database op de nieuwe
website
Opruimen en versieren met kerst en sint, dag ervoor op facebook
een oproep plaatsen helpt. Het is handig om dit in de draaiboeken
te noteren
Er zijn klachten dat ouders tegen de richting inrijden op de strekel
tijdens schooltijd, zijn de afspraken ook op de Willibrordus bekend?
Miranda kan uit de dagelijks bestuur App groep

aan
Tom

Niels en Shirley

OR-Tom

Begindatum/afspraak
13 november 2017

Einddatum
12 maart 2018 14 mei 2018

september

Februari/maart 2018
14 mei 2018
12 maart 2018
14 mei 2018
12 maart 2018
14 mei 2018

Florieke

OR

13 november 2017

Allemaal

OR

15 januari 2018

Niels

OR

15 januari 2018

Niels en Shirley

OR

15 januari 2018

Iedereen

Florieke

15 januari 2018

12 maart 2018
14 mei 2018

Florieke

OR

15 januari 2018

12 maart 2018
14 mei 2018

Elles

School/Willibrordus

12 maart 2018

14 mei 2018

Niels

OR

12 maart 2018

14 mei 2018

12 maart 2018
14 mei 2018
Juni/juli 2018
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