Notulen OR maandag 25 juni 2018
Aanwezig: Niels Horn (voorzitter), Florieke Stouten (secretaris), Shirley Somers (penningmeester),
Monique Strijbis-van der Raaij, Joost vd Gullik, Gerdien Doodeman Team: Jacqueline Kornalijnslijper
Afwezig: Teun van Herpen, Nathalya Neijman, Team: Elles Smit

Opening
Opening door de voorzitter.

Notulen van vorige vergadering 12 maart 2018
Goedgekeurd en actielijst hebben we doorgenomen. Zie vernieuwde actielijst onderaan deze notulen.
• Het huishoudelijk reglement/statuten
We hebben het reglement ontvangen van het vierspan, we schuiven dit punt door naar het volgend
schooljaar.
• Jaarplanning OR vergaderingen doorgenomen en gezamenlijk mee in gestemd.
Niels stuurt de juiste versie rond.

Ingezonden stukken
•Lobbes-zomergids.
•Vanuit de MR is een financieel overzicht gevraagd van de OR. In september komt het jaarverslag
uit. De vraag aan ons als OR is Houden we hetzelfde bedrag zoals de ouderbijdrage nu is?
Aankomend jaar hebben we wel te maken met een min van €1700 t.o.v. de uitgaven, dit heeft te
maken met de kosten t.o.v. minder kinderen dan voorgaande jaren.
•Mail van clubcollect Shirley zal hierop een reactie geven.

Mededelingen school / voorzitter
Jacqueline:
•Kamp is deze week ( Bert en Pauline gaan als ouders mee, Jacqueline, Martine, Mieke en Ilse). Het
thema is Mexico , er zijn genoeg sponsors en er is volop gezond eten voor het kamp.
•De formatie is nog niet rond daarom is er geen verdere info verstrekt. We gaan in het schooljaar
2018-2019 verder met 5 groepen.
•Er komen nog 10 min gesprekken aan voor de ouders die er behoefte aan hebben, en indien
noodzakelijk.
•Juffen verjaardag worden nog gevierd. Het geld van het gewonnen schoolreisje van groep 3/4 willen
ze besteden aan een dagje balorig i.c.m. juffendag. Dit is akkoord namens de OR die aanwezig
waren, hierover is gestemd. De OR leden zouden het leuk vinden om gevraagd te worden om mee te
gaan. Er werd gemist dat de OR niet gevraagd werd als begeleiding tijdens de schoolreisjes.
•De schoonmaak avond komt eraan, briefjes komen er nog aan.
•Groep 7 gaat nog op stap naar de kerk.
•Woensdag 18juli is de afscheidsavond van groep 8(16 kinderen), het idee is een roos en bon van de
Bruna €5. Shirley checkt dit bij Mieke wat er nodig is. Woordje OR op de afscheidsavond hoeft niet
meer. Er zullen +\- 55 ouders voor een hapje en drankje aanwezig zijn. De kosten van de locatie de
stek wordt 50/50 OR-school gedeeld.
Dinsdag 17 juli in de stek begint de musical. Onderbouw krijgt dit jaar de musical niet te zien vanwege
de locatie de stek. OR vind dit jammer, Jacqueline geeft dit door.
Niels: Zie agendapunten.
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Financiële update door de penningmeester
•Er is een bedrag begroot €8705.
€6872 is de ouderbijdrage plus wat rente, vanuit de MR komt €115.
De begroting moet worden aangepast en zal bekeken worden na het eind financieel jaar verslag.
•De kamp kosten moeten ook in kaart gebracht worden, dit kan na het idee van Jacqueline niet toe.
Actie Shirley.
• Het sponsoren van het schoolfruit gaan we mee stoppen. Shirley zal dit netjes d.m.v. een brief
aangeven. We hebben nog besproken dat we wel voor de landelijke actie willen inschrijven.
Jacqueline pakt dit op.

Agenda punten
Niels, Nathalja, Shirley en Monique:
• Avondvierdaagse (dingen die beter kunnen)
De avondvierdaagse verliep goed. Er waren meer voorlopers gewenst tijdens de avond4daagse , dit
was direct opgelost en wordt meegenomen voor volgend jaar als verbeterpunt.
De beker meer rouleren na uitreiking om elk kind zijn/haar moment te geven.
• Afscheid groep 8 (wat doen wij als OR)? Woensdag 18juli is afscheidsavond. Van te voren verzorgen
we de boodschappen voor de hapjes die we op dezelfde avond maken, stoelen zetten we klaar en de
drankjes verzorgen we op de avond zelf. Het is een avond waarin van elk kind iets verteld wordt, er
van kamp beelden terug worden gekeken en voor de kids is het met een lach en een traan want het is
toch het afscheid. Het kan laat worden! Tegen 12uur.
Wie haalt de boodschappen: Florieke en Shirley.
Wie zijn er bij: Niels, Joost, Shirley, Gerdien. O.v.b. Teun en Nathalja
• Middeleeuwen, kosten middeleeuwse markt. Kosten moeten nog in kaart worden gebracht. Annet
komt erop terug.
•Hoe is het met Tom en Elles? Met Elles beter, is bezig met re-integratie. Tom komt niet meer terug.
•Leuk dat Joost zwaarden en schilden heeft gemaakt vanuit zichzelf.
• Schoolfotograaf nieuwe datum plannen en wat te doen met broertjes en zusjes die (nog) niet op
school zitten? We houden schoolfoto bij schoolkinderen. Gestemd. Denk om de achtergrond nu was
het een drukke beer met zijn hoofd eraf. De datum voor volgend jaar in april (17 of 24),Jacqueline
bespreekt de datum met school.

Rondvraag
Shirley namens Teun: Wie neemt de taak waar als Niels of Florieke afwezig is? Dit zal ter plekken
moeten worden opgelost.
Compliment aan Jacqueline dat je het zo goed oppakt.
Niels: Wie haalt de boodschappen groep 8 Florieke en shirley. Bardienst: Joost, Gerdien, Shirley,
Niels o.v.b. Teun en Nathalja?
Bestanden voor de draaiboeken zal ik via wetransfer aan Florieke sturen.
Monique: Het regelement duurt te lang, Florieke en Monique gaan dit samen oppakken. Ieder geeft
zijn of haar bevindingen/kritiekpunten over het huishoudelijk reglement door voor 23 juli’18, we hopen
dan z.s.m. een concept versie naar jullie te kunnen sturen, Daarna kan hierop akkoord worden
gegeven.
Gerdien: Ik zal nog de draaiboeken toesturen, en avondvierdaagse draaiboek maken.
Jacqueline: geen
Florieke: geen
Joost: Hebben we een klusjesman? Het lijkt armoedig er zijn diverse dingen stuk. Jacqueline: er is
een klusjesman kaart dit aan.

Sluiting
Volgende vergadering is op maandag 17 september 2018 om 19.30h

2

Actielijst Ouderraad 2017/2018
Item
Sport shirts laten ontwerpen door kinderen. Shirley vraagt een prijs
voor de sport shirts op?

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

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.

Monique en
Florieke

OR

15 januari 2018
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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
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
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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

Florieke

OR

15 januari 2018
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Er zijn klachten dat ouders tegen de richting inrijden op de strekel
tijdens schooltijd, zijn de afspraken ook op de Willibrordus bekend?

Jan
Actie FS
reminder aan Jan
sturen!

School/Willibrordus

12 maart 2018
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aan
OR-Directie

Begindatum/afspraak
september

Einddatum
Februari/maart 2018
14 mei 2018
25 juni 2018
17september2018
12 maart 2018
14 mei 2018
25 juni 2018
17september2018
12 maart 2018
14 mei 2018
25 juni 2018
17september2018
Juni/juli 2018
17september2018
12 maart 2018
14 mei 2018
25 juni 2018
17september2018
12 maart 2018
14 mei 2018
25 juni 2018
17september2018
14 mei 2018
25 juni 2018
17september2018

3

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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