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Notulen 6 oktober 2015 
 
 

 onderwerp Inhoud wie 

1 Opening Marielle heet iedereen van harte welkom. Iedereen stelt 
zichzelf voor. 
Vanuit de MR is niemand aangesloten. 

Marielle 

2 Notulen vergadering 8 juli 
2015 

Typefout op pagina 3, punt 9; oudergelding moet zijn 
oudergeleding.   
We starten met een nieuwe besluitenlijst.  

Marielle 

3 Post   Inkomend: 

 - Een e-mail van een kledinginzamelbedrijf voor een  
project om kleding in te zamelen voor een goed doel. 
I.o.m. Gerald wordt besloten dat we hier geen gebruik 
van maken, Wendy zal hierop antwoorden. 

 - Post van skidome voor een bedrijfsuitje.  

 - E-mail van de scouting met het nummer waarop we de 
Sint kunnen bereiken. Wendy neemt dit mee in de 
Sintcommissie. 

 - e-mail van Ingeborg i.v.m. het schilderij. Celestine 
bespreekt dit met Ingeborg en roept hulp in van ons. 

Celestine 
 
 
 
Wendy 
 
 
Wendy 
 
Celestine 

4 
 

Gerald   Gerald heeft geen nieuwe input. Marielle licht toe dat het 
bestuur op woensdag voor OR-vergadering altijd overleg 
heeft met Gerald. Dit verslag wordt altijd meegestuurd 
met de vergaderstukken. Mocht iemand er vragen over 
hebben dan behandelen we die tijdens de OR-
vergadering. 
In het verslag ontbreekt het onderwerp 
eindejaarsactiviteit; met Gerald is besloten dat we geen 
eindejaarstraktatie meer doen, omdat aan het einde van 
het jaar al genoeg getrakteerd wordt door de leerlingen 
en het anders wel erg veel wordt.  

Marielle 

5a 
 

Evaluatie afscheidsavond 
groep 8 

Deze opzet was voor het eerst maar was zeker een 
succes. Helma voegt aan de evaluatie nog de dresscode 
toe. Wellicht leuk als de OR volgende keer in een sloof 
en mooie blouse serveert. 

Helma 

5b Evaluatie afscheid Emiel  Marielle maakt de evaluatie nog. 
Wat opviel was dat er een rustige maar zeker ook 
gezellige sfeer was in de school doordat niet jong en 
oud gecombineerd was. 

Marielle 

5c ALV 29-9-2015  De opkomst was gering. De notulen zijn meegestuurd 
omdat niet iedereen aanwezig was bij de ALV.  
Voor volgend jaar opnieuw bekijken of we de ALV gaan 
koppelen aan een informatieavond, hier zijn de 
meningen over verdeeld. Gerald geeft aan dat 
jaarverslag er netjes uit  zag. Wendy stuurt de 
aanwezigen van de ALV het jaarverslag nog per e-mail 
toe. 

Marielle 
Wendy 

6a Ouderraad app De app is bedoeld voor korte mededelingen. Aan 
iedereen het verzoek om er zo ook mee om te gaan.  

Wendy 

6b Nieuwsbrief In de week dat de nieuwsbrief verstuurd wordt, ontvangt 
de OR een e-mail van Lisette of wij nog input hebben. 
Celestine of Wendy stuurt dan een app of je nog input 
hebt. Uiterlijk woensdag moeten Celestine en Wendy de 
tekst aanleveren bij Lisette. 

Wendy 



6c OR kast De OR heeft kasten ter beschikking in de ruimte achter 
het podium en onder het podium. 
Marielle stelt voor om de spullen uit te zoeken en 
gelijktijdig een voorraadlijst aan te leggen. 
Audrey en Marielle pakken dit op.  

Marielle 

6d MR vergaderingen  Vanuit de oudergeleding van de MR sluit iemand bij de 
OR vergadering aan en andersom. De data worden 
verdeeld onder de leden en wordt onder dit verslag 
vermeld. 

Marielle 

6e Dropbox De dropbox werkt nog niet binnen de OR. Patricia geeft 
aan dat one note wellicht een goede optie is omdat dit 
ook gratis te downloaden is. Gerald meldt dat school ook 
met het office pakket en one note gaat werken. De 
leerkrachten gaan hier een dag voor op cursus. Wendy 
sluit namens de OR aan bij de cursus. 

Marielle 

7 Ouderbetrokkenheid De OR wil graag wat in het project ouderbetrokkenheid 
betekenen. Dinsdag 13 oktober is een symposium vanuit 
Inos bij KBS de Parel, Marielle en Jolanda gaan daar 
naar toe. Gerald zorgt voor de aanmelding. 
Gerald heeft een gesprek gehad om een avond te 
organiseren voor de MR en OR. De OR is hier 
enthousiast over. Gerald gaat hier mee aan de slag en 
probeert dit voor de kerst nog plaats te laten vinden. 

Marielle 
Gerald 

8 Verdeling commissies De commissies worden als volgt verdeeld: 
- - Voorleeswedstrijd op 16 oktober: Elise en Chantal. 

Marielle sluit ook aan en zorgt voor de boekenbonnen.  
- - Sinterklaas: Wendy, Marielle, Karlijne, Audrey, Kim 

- Kerst: Jolanda, Marielle 
- Carnaval: Celestine, Irma, Audrey, Elise 
- Griffioendag/koningsspelen 22-4-2016: Marielle, Helma 
- Afscheid groep 8: Helma, Patricia, Chantal 
- Pasen: de commissie Pasen staat niet op de lijst welke 

wij ontvangen hebben. Gerald heeft aangegeven dat 
vanuit het team geen werkgroep Pasen komt, de 
leerkrachten willen van Pasen geen festiviteit maken 
maar klein houden met verhalen in de klas. De 
Griffioen is echter een katholieke school en Pasen is 
dan toch het grootste feest, Gerald neemt dit 
nogmaals op met het team en komt hierop terug. 
Marielle neemt dit punt mee naar de MR- vergadering, 
dan gaat deze van onze agenda af. 

- Sportdag en Griffioen 45 jaar: deze activiteiten worden 
door het bestuur met Gerald besproken.  

Marielle 

9 Website Griffioen Op de website van school onder oudervereniging staan 
fouten. Marielle bespreekt dit met Gerald om dit aan te 
passen. Communicatie gaat mee naar het volgend 
overleg.  

Marielle 

10 Financiën Helma geeft aan dat deze week of volgende week het 
bericht verstuurd wordt vanuit Pernassys om de 
ouderbijdrage te betalen. 
Leerlingen die voor 1 januari instromen betalen het  
volledige bedrag. Leerlingen die na 1 januari instromen 
betalen € 10. 
Helma checkt de instromersbrief en stemt alles af met 
Lisette. Overigens zijn de eerste betalingen al binnen. 

Helma 

11 MR nieuws Celestine is naar de eerste MR vergadering van dit jaar 
geweest. Het compliment over de begroting wordt 
overgebracht aan de penningmeester. 
De eindejaarsactiviteit van de OR was een 
discussiepunt omdat het snoepgoed te groot was en de 
vraag is of dit nu elk jaar gebeurt om ‘geld op te maken’.  

Celestine 



12 Rondvraag Helma geeft nogmaals aan Gerald aan dat ze na dit 
schooljaar stopt als hoofd luizen.  
Wendy past op de adressenlijst het huisnummer van 
Patricia aan en stuurt een nieuwe lijst. 
Project Z wordt volgend overleg met Gerald besproken 
waarna wij de commissie Project Z kunnen 
samenstellen. 

Helma 
 
Wendy 

13 Sluiting  Marielle dankt iedereen voor de aanwezigheid en sluit 
de vergadering. 

Marielle 

 
 
Volgende vergadering is op dinsdag 17 november 2015 om 20.00 uur.  
 
 

Indeling commissies 

Voorleeswedstrijd Chantal, Elise, Marielle 

Sinterklaas Wendy, Marielle, Audrey, Karlijne, Kim 

Kerstmis Jolanda, Marielle 

Carnaval Celestine, Irma, Audrey, Elise 

Griffioendag/koningsspelen Marielle, Helma 

Afscheid groep 8 Helma, Patricia, Chantal 

 
 

OR vergaderingen 

Dinsdag 29 september 2015 ALV 

Dinsdag 6  oktober 2015 

Dinsdag 17 november 2015 

Dinsdag 15 december 2015 

Dinsdag 2 februari 2015 

Dinsdag 22 maart 2016 

Dinsdag 17 mei 2016 

Dinsdag 12 juli 2016 

   
 

 
B E S L U I T E N L I J S T   
 

 
OR-verg. 

 
Besluit OR 

151006.2 2015 wordt gestart met een nieuwe besluitenlijst. 

 
 
A C T I E L I J S T 
 

actienr Actie Wie Wanneer 

151006.3 Kledinginzamelbedrijf mailen Wendy z.s.m. 

151006.3 Contact met Ingeborg opnemen i.v.m. de lijst voor 
de schilderijtjes 

Celestine z.s.m. 

151006.5a Evaluatie afscheidsavond groep 8 aanpassen. Helma z.s.m. 

151006.5b Evaluatie afscheid Emiel maken Marielle z.s.m. 

151006.5c Jaarverslag 2014-2015 mailen naar aanwezigen 
ALV 

Wendy z.s.m. 

151006.6c OR kast en ruimte onder podium OR opruimen Marielle/Audrey z.s.m. 

151006.6e Cursus Office pakket Wendy november 

151006.9 Website Griffioen, aanpassingen OR aan Gerald 
doorgeven 

Marielle z.s.m. 

151006.10 Brief ouderbijdrage afstemmen met Lisette Helma z.s.m. 

151006.12 Adressenlijst OR aanpassen en mailen Wendy z.s.m. 

 

MR vergaderingen 

Dinsdag 3 november 2015 Marielle 

Donderdag 10 december 2015 Helma 

Woensdag 27 januari 2016 Elise 

Maandag 7 maart 2016 Wendy 

Dinsdag 19 april 2016 Marielle 

Woensdag 1 juni 2016 Patricia 

Donderdag 7 juli 2016 Karlijne 


