Notulen OR maandag 14 mei 2018
Aanwezig: Niels Horn (voorzitter), Florieke Stouten (secretaris), Monique Strijbis-van der Raaij, Joost
vd Gullik, Gerdien Doodeman Team: Jan van Rheenen en Jacqueline Kornalijnslijper
Afwezig:Teun van Herpen, Nathalya Neijman, Shirley Somers (penningmeester).
Team: Elles Smit

Opening
Welkom door Niels.
Vandaag schuiven Jan van Rheenen (waarnemend directeur) en Jacqueline Kornalijnslijper
(vervanger van Elles) aan. We hebben even voorstel ronde van iedereen.
Jan komt uit Heemskerk, kleuterleerkracht geweest, nu directeur van drie locaties in
Bovenkarspel/Grootebroek. Jan is vanaf maart waarnemend directeur, en wordt per 1augustus 2018
directeur op de Klim-Op.

Notulen van vorige vergadering 12 maart 2018
Goedgekeurd en actielijst hebben we doorgenomen. Zie vernieuwde actielijst onderaan deze notulen.

Ingezonden stukken
Geen

Mededelingen school / voorzitter
Jacqueline:
Middeleeuws thema feest is begonnen de bovenbouw heeft de leskracht box, en de onderbouw gaat
kastelen bouwen. Alle groepen gaan naar kasteel Radboud in Medemblik. Een brief met hulpvraag is
vandaag meegegeven aan de kinderen.
Voor de fancy fair zijn we druk met het regelen van bijv; de poppenkast, gastles over eten en drinken,
scouting materialen worden geleend. Dame van het ivn komt met kruiden enz.
Jan: Zojuist is er een mail uitgestuurd voor de koffie ochtenden voor de ouders. Voor de toekomst
zullen de koffieochtenden gepland worden met een bepaald onderwerp.
Niels: We hopen dat de communicatie beter wordt. Jan: Hier zullen we samen aan moeten werken.
De deur staat altijd open. Een afspraak maken is geen probleem.
Het verschil in rechten en taken tussen OR en MR wil Jan graag nog eens een keer met ons
bespreken.

Agenda punten
Niels: Discussiepunt op facebook besproken in de OR app: Feesten zoals carnaval vieren, goede
vrijdag naar school en Bevrijdingsdag worden op de Klim-Op niet gevierd. Dit is een vraag voor de
school en niet voor de ouderraad. Deze vraag moeten de ouders bij de school neerleggen.
Elles: Schoolfruit wat door de OR wordt gesponsord. De kwaliteit is niet altijd evengoed. Groepen
1t/m4 eten het graag de andere groepen niet en nemen alsnog zelf fruit mee van thuis. Het schoolfruit
is niet altijd van goede kwaliteit. Eerst moet bekend zijn wat de kosten zijn die we hiervoor maken, en
de kwaliteit moet beter. Actiepunt.  Shirley Hierna kunnen we stemmen of we verder gaan of niet
met de sponsoring van het schoolfruit.
Florieke: Het huishoudelijk reglement
Uit de vorige notulen van 12 maart 2018:
Niels heeft de wettelijke bepalingen bekeken omtrent het verouderde OR reglement.
Het reglement 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 reglement willen herzien.
Onduidelijk zijn de wet en regelgeving: Jan gaat dit na, of hierin meer duidelijkheid vanuit stichting
Present of andere scholen is. Actiepunt.  Jan
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Het is wel duidelijk dat er een heel aantal punten staan benoemd waar wij op dit moment niet aan
voldoen, die wettelijk wel vereist zijn. De volgende vergadering zal dit op de agenda komen om te
besluiten wat we wel en niet gaan doen. Dit agenda punt moet volgende vergadering op de agenda.
Actiepunt.  Florieke 15mei op OR agenda van 25 juni 2018 geplaatst.
Als vast agenda punt zal de een financiële update worden toegevoegd, er is hierin weinig duidelijkheid
wat wel wenselijk is. Actiepunt.  Shirley 15mei op OR agenda van 25 juni 2018 geplaatst.

Rondvraag
Niels: Niels heeft een jaarplanning voor de OR vergaderingen gemaakt. Goedkeuren volgende
vergadering. Actiepunt.  Florieke 15mei op OR agenda van 25 juni 2018 geplaatst.
Monique: De volgende vergadering voor de fancy fair is as woensdag. Wat is het budget voor de
fancy fair vanuit OR? Actiepunt.  Shirley
Gerdien:
 De avondvierdaagse gaat goed, veel aanmeldingen.
 Wat is de status van de nieuwe indeling van de klassen voor volgend schooljaar?
Jan: Uiterlijk 3 weken voor de zomervakantie zal dit gecommuniceerd worden. Het is wel al
duidelijk dat het 5 groepen blijven.
 Tip: De schoolvakanties waren niet gelijk aan de middelbare school, het is wenselijk om dit
wel samen te laten lopen.
 Continurooster hoe staan we hierin? Op het vierspan wordt daar op dit moment naar gekeken.
Nu niet aan de orde op de Klim-Op
 Wat is de status van het afscheid groep 8? Dit moet nog besproken worden. We doen geen
praatje vanuit de OR. Hoeveel geld is er beschikbaar voor de locatie van de musical?
Actiepunt.  Shirley
 Er zijn klachten dat ouders tegen de richting inrijden op de strekel tijdens schooltijd, zijn de
afspraken ook op de Willibrordus bekend? Jan vraagt het na bij de directie van de
Willibrordusschool. Actiepunt.  Jan
Florieke: Jacqueline neemt Elles waar en zal worden toegevoegd in de app en mailing.

Sluiting
Volgende vergadering is op maandag 25 juni 2018 om 19.30h
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Actielijst Ouderraad 2017/2018
Item
Sport shirts laten ontwerpen door kinderen. Shirley vraagt een prijs
voor de sport shirts op?

Actie door
Niels en Shirley
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Bestand aanmaken op de vernieuwde website voor de OR met
toegang en draaiboeken.

Florieke

OR

13 november 2017
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Regelement ouderraad is verouderd, allen doornemen en akkoord
geven en je op en aanmerkingen voor de volgende agenda
doornemen.

Allemaal

OR

15 januari 2018
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Een jaarplanning maken voor de OR vergaderingen, Niels heeft een
opzet gemaakt. Goedkeuren volgende vergadering.

Niels

OR

15 januari 2018

5

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

Niels en Shirley

OR

15 januari 2018

Iedereen

Florieke

15 januari 2018

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?
Wat zijn de koste die we jaarlijks maken voor het schoolfruit?
Schoolfruit kost ons 500 euro per jaar
Meer duidelijkheid over de wet en regelgeving van een reglement van
een OR.
Wat is het budget voor de fancy fair vanuit OR? Geld voor de Fancy
Fair is er niet. Wel zouden we wat geld wat over is van sinterklaas
hierin kunnen steken zo’n 150 euro bijvoorbeeld.
Hoeveel geld is er beschikbaar voor de locatie van de musical?
De musical groep 8 kom ik op terug. Pak ik met Mieke op.
Navragen afspraken verkeersregels rondom school bij de directie van
de Willibrordusschool.

Florieke

OR

15 januari 2018

Jan

School/Willibrordus

12 maart 2018

Shirley

OR

14 mei 2018
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OR

14 mei 2018

25 juni 2018

Shirley

OR

14 mei 2018

25 juni 2018

Shirley

OR/school

14 mei 2018

25 juni 2018

Jan

OR

14 mei 2018

25 juni 2018
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OR-Directie

Begindatum/afspraak
september

Einddatum
Februari/maart 2018
14 mei 2018
25 juni 2018
12 maart 2018
14 mei 2018
25 juni 2018
12 maart 2018
14 mei 2018
25 juni 2018
12 maart 2018
14 mei 2018
25 juni 2018
Juni/juli 2018
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Indeling Commissies OR/Team schooljaar 2017-2018
Commissie
Luizenbrigade

Ouderraad
Shirley, Florieke, Gerdien, Nathalya

Team
Directie

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. Florieke

Petra en Martine
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