Ouderraadvergadering dinsdag 7 juli 2015
Aanwezig: Gerben (directie), Angelique, Christel, Doortje, Edith, Kaya, Loes, Sandra en Helmi.
Afwezig: Stella en Annelies.
1.Opening:
Laatste vergadering voor Sandra Adam. MR is deze vergadering afwezig, hebben geen ingebrachte
punten. Angelique geeft aan het te druk te krijgen met haar nieuwe baan en stopt met de ouderraad.
Het nieuwe schooljaar dus 2 vacatures. Edith wil nog 1 jaar voorzitter blijven en stelt dan die
vacature beschikbaar. Loes biedt aan op termijn eventueel de financiën te willen gaan beheren.
2.Mededelingen / opmerkingen van de vorige notulen:
 Thema-avond wordt een agendapunt na de zomervakantie.
 Schoolfotograaf Loes Mennen is nog niet definitief afgezegd, Anke Zwinkels was wel
tevreden over het verloop. Ene v.d. Berg heet contact gehad met Doortje (afspraak 21-92015 om 13.15 uur).
3.Mededelingen vanuit de directie:
 De laatste studiemiddag is besteed aan evaluatie afgelopen schooljaar en het kindplan voor
de komende 4 jaar.
 Er is afscheid genomen van Diny Tiebosch en Willy v.d. Rijt op 3 juli jl.
 Goed nieuws: schoolwoningen welke in gebruik zijn als klaslokaal blijven behouden en zijn
aangekocht door de gemeente.
4. Evaluatie schooleis.
Goed verlopen, op de busreis na. Voor volgend jaar wordt afgesproken om de busmaatschappij 1 dag
van tevoren te bellen voor de grootte van de bussen. Ook zijn de polsbandjes op en moeten volgend
jaar bijbesteld worden.
5. Octopusdag schooljaar 2015-2016
Nog weinig over bekend.
6. Taakverdeling:
Octopusdag 2015-2016: Christel *, Sylvia en Annelies
Sinterklaas: Kaya*, Christel en vacature
Kerst: Sylvia*, Doortje en Stella
Thema-avond: Doortje* en Stella
Carnaval: Annelies*, Kaya en Edith
Pasen: Helmi*, Christel en vacature

Koningsspelen: Edith* en Loes
Schoolreis: Helmi*, Loes en Annelies
Octopusdag 2016-2017: Sylvia*, Doortje en Edith
Sponsorloop: volgt nog...

Contactpersoon brigadiers: Annelies.
Contactpersoon klassenouders: Christel.
Contactpersoon allergie: Annelies
Contactpersoon schoolfotograaf: Doortje.

7. Rondvraag:
Kaartenactie was te duur, wel positief dat ieder zijn eigen kaart kon verkopen. Het goede doel was
Read to Grow, misschien volgend jaar Leergeld een optie?
Opmerking dat er ondanks de mooie schildering op het hout nog steeds veel zand uit de zandbak
gaat.
Samenwerking tussen Gerben en Harm bij tijdelijke vervanging van Helmi is goed verlopen. Er is zelfs
al een begin gemaakt met het samenstellen van plannen voor komende jaren.
Sandra wordt bedankt voor de 8 jaar inzet bij de ouderraad.

Datum volgende ouderraadvergadering 5 oktober 2015, 20.30 uur:
1) Opening
2) Mededelingen / opmerkingen n.a.v. de vorige notulen
3) Mededelingen van de directie
4) Octopusdag
5) Thema-avond
6) Rondvraag en sluiting

Actiepunten:
Woensdag voor de vergadering agenda vermelden in Octopost (Annelies)

