Ouderraadvergadering 13 november 2017

1 / 2 Opening + Welkom:
voorzitster heet iedereen welkom.
3 Mededelingen/ Opmerkingen t.a.v. de vorige notulen:
* De nieuwe voetballen zijn al aanwezig op school.
* Bij kraambezoek naar Daisy, moet de naam van Daisy veranderd worden.
* Kaartje gestuurd naar Harm en Marleen en Daisy en Erik t.a.v. de geboorte van hun zoontjes
4 Mededelingen vanuit de directie/MR:
MR zal proberen om toch wat vaker aanwezig te zijn.
Indien de OR of iemand persoonlijk van de OR een vraag heeft kan deze altijd gesteld worden aan de
MR en hoeft er niet gewacht te worden tot de eerstvolgende vergadering.
Volgende MR-vergadering 29 nov.
Doelen MR: Doelen komend jaar –

Hoe gaat het met het personeel -

Nieuwbouw
Zorgplan
ICT => o.a. computers in de klas
Verkeer
Werkdruk
Spanningen

Directie: Geen opmerkingen
5 Jaarverslag:
Op dit moment staat er €1000,- op de lopende rekening, hiervan is al een gedeelte voor de sint en
kerst van betaald. De ouderbijdrage komt er nog bij en dan zal er +/- €2000,- op de lopende rekening
over zijn.
Op de spaarrekening staat €3649,00.
Controle van het jaarverslag, is dit de afgelopen jaren nog gedaan?
Er wordt nsgevraagd aan de penningmeester of de controle de laatste jaren wel uit gevoerd is.
6 Sinterklaas


We hebben dit jaar een iets andere opzet van het Sinterklaasfeest.
Sinterklaas komt een soort van theatervoorstelling geven aan de kinderen.
Het verhaal wordt naar de OR-leden doorgestuurd.




21 november schoen zetten
28 november komt sinterklaas op school

7 Kerst:







Dit jaar is er weer een kerstmarkt
21 december v.a. 17:00 – 19:30
Kraampjes zijn geregeld en worden door de firma ook geplaatst (Van der Zanden verhuur)
Inkopen zijn ook allemaal geregeld
Kerstman komt dit jaar ook weer
Klaarzetten begint om 13:30 uur

8 Thema-avond:
Door: Marijke Minten
“Alle ballen verzamelen”
€ 95,- excl.

9 Rondvraag:

Bladruimen:

dit is nu gedaan door leden van de OR maar dit hoort niet bij de OR.
Misschien verstandig om een groepje samen te stellen die meerdere taken op zich
nemen, bv.: blad, zand, onkruid ed.
Fietsen:
die voor de berging van het peuterwerk geplaatst waren, waren verzet.
Hierdoor waren een aantal leerlingen hun fiets kwijt.
Schoolfotograaf komt op 9 en 10 april
Bieb:
Gr. 6/7C komen op andere tijden naar de bieb dan de geplande tijden waardoor er
biebouders voor niets op school komen
Dropbox:
Wat doen we met Dropbox? Niets, de ouderraad gaat hier niet mee werken
Seksuele voorlichting: lente kriebels. Kiezen we nu niet voor maar de directie zal het wel
weer eens in de groep gooien.
Jaaragenda:
Kan er een jaaragenda gemaakt worden voor de activiteiten van de ouderraad zodat
we een beter overzicht hebben m.b.t. het vrij vragen op het werk?
OR-map:
De map van de ouderraad graag beter up-to-date houden.
Informatie avond: Wat vond de ouderraad van de opzet van de informatie avond = korte uitleg +
gezamenlijk overleg over stellingen.
Opruimen Zolder: Voor de kerstmarkt moet de zolder opgeruimd worden en wil
graag dat hierbij de ouderraad en versiergroep bij aanwezig is. De datums hiervoor
worden nog doorgegeven.
Notulen op de site: De notulen die op de site komen lopen ver achter, dit graag bijwerken.

Nieuwe agenda datums:
Dinsdag 9 januari:
Woensdag 7 maart
Maandag 7 mei
Maandag 18 juni

: Carnaval – koningsdag
: Pasen
: Schoolreis
: Afsluiting bij Edith

