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Notulen 17 november 2015 
 
 

 onderwerp Inhoud wie 

1 Opening Marielle heet iedereen van harte welkom. Elise sluit later aan. 
Patricia en Celestine hebben zich afgemeld. 

Marielle 

2 Notulen 
vergadering 6 
oktober 2015 

-10. Typefout Pernassys moet zijn Parnassys 
-Besluitenlijst aanpassen: naar besluit 1 
-Schilderijtjes: dit loopt als Ingeborg akkoord geeft voor de 
prijzen dan wordt hulp ingeroepen door Celestine. 
-Evaluatie afscheid Emiel mailen naar Helma om op de dropbox 
te zetten. 
-Adressenlijst nog mailen. 

Marielle 

3 Post   Inkomend: 

 - Een brief van de Kamer van Koophandel waarin de wijzigingen 
van het bestuur zijn doorgevoerd. 

 - Brief over een geurkaarsenactie. 

 - Brief van de Makro. Deze is op naam van de vorige 
penningmeester binnengekomen. Wendy zorgt dat dit aangepast 
wordt naar Helma en Marielle , dit geldt ook voor de sligro. 

 - Een e-mail van de kerk over de bouw van de kerststal. School 
heeft deze ook gehad, wij doen hier verder niets mee.  

Wendy 

4 
 

Gerald   Het verslag wordt doorgenomen en toegelicht. 
 
Marielle geeft aan wat de Kinderraad is. Dit heeft in het verleden 
ook bestaan en wordt nu weer nieuw leven ingeblazen. 
 
Irma geeft aan dat de polo’s bij haar bewaard mogen worden. 
De polo’s zijn afgeboekt en gaan dus terug naar school. 
 
Verkeersveiligheid: er is een karretje voor het strooien dus 
school is beter voorbereid dan voorgaande jaren. Indien we toch 
constateren dat het strooien anders verloopt dan centraal 
melden op het e-mail adres van de OR, zodat we dit bij Gerald 
kunnen melden. 

Marielle 
 
 
 

5 
 

Evaluatie 
voorleeswedstrijd 

Chantal en Elise geven aan dat het leuk was om te doen. Wat 
opviel was dat de drie volwassenen een andere winnaar hadden 
dan de kinderen. Zij maken nog een evaluatie. Als richtlijn 
hiervoor stuurt Marielle de evaluatie van vorig jaar naar hen toe. 

Chantal / Elise 

6 Terugkoppeling 
symposium 
ouderbetrokkenheid 

Voor dit symposium zijn van alle Inos scholen de MR, OR, 
leerkrachten en ouders uitgenodigd. Namens de Griffioen waren 
Gerald en namens de OR Marielle en Jolanda aanwezig.  Het 
was een interessant symposium over onderwijsontwikkeling en 
een tweetal presentaties over positief opvoeden en op weg naar 
educatief partnerschap.  
Gerald is voornemens om een gezamenlijke bijeenkomt te 
organiseren voor MR en OR met als onderwerp 
ouderbetrokkenheid. 

Marielle 

7 Sinterklaas Wendy licht het programma van de Sint toe. Voor 27 november 
zijn er geen taken.  
Voor 4 december worden de taken nog verdeeld, draaiboek 
volgt nog voor alle OR-leden die er dan zijn. 

Wendy 

8 Kerst Dit jaar wordt de kerstviering op donderdag 17 december 
gehouden in de klas met een kerstdiner. 
De ouders die zich via de activiteitenlijst hebben aangemeld 

Marielle 



worden tijdig gevraagd om hulp. 
Het koor wordt weer benaderd of ze willen zingen. 
Dit jaar zal er geen kerstman en kerstvrouw rondlopen. 
Marielle koppelt terug wat er van ons verwacht wordt, zodra zij 
navraag heeft gedaan bij de kerstcommissie. 

9 Financiën De eerste betalingen van de vrijwillige bijdrage zijn binnen, 59.6 
%. Dit aantal loopt gelijk op met vorig jaar. De  instromers 
hadden bij hun pakket een brief gehad voor de ouderbijdrage 
maar dit was de verkeerde brief. Via de e-mail is een 
gecorrigeerde nagestuurd. 
Iedereen is akkoord dat in de eerste week van januari de 
aanmaningen verstuurd worden. 
Helma bekijkt de boeking van het afscheid van Emiel nog nader. 

Helma 

10 MR nieuws Namens de MR is niemand aangesloten bij de vergadering. We 
hebben ook geen afmelding gehad. 
De notulen hebben wij nog niet ontvangen. 
De notulen worden net als die van OR op de website geplaatst.  

Marielle 

11 Rondvraag - Mad Science: school faciliteert dit, echter voor de ouders van 
de kinderen uit groep 3 is het niet duidelijk waar ze hun kind op 
moeten halen, zij staan te wachten bij de gymzaal terwijl de 
kinderen vaak al op het schoolplein lopen. Wendy bespreekt dit 
met Gerald. 
 
- We hebben voor ongeveer € 12 aan taai taai over. Iedereen is 
het er over eens dat dit naar de voedselbank mag, indien zij dit 
niet willen dan gaat het retour naar de sligro.  

Karlijne 
 
 
 
 
 
Marielle 

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

Marielle 

 
 
Volgende vergadering is op dinsdag 15 december 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 

   

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 



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

 
OR-verg. 

 
Besluit OR 

151006.1 2015 wordt gestart met een nieuwe besluitenlijst. 

 
 
A C T I E L I J S T 
 

actienr Actie Wie Wanneer 

151006.6c OR kast en ruimte onder podium OR opruimen Marielle/Audrey 1-2-2016 

151006.6e Cursus Office pakket Wendy november 

151117.3 Naamwijziging doorgeven Marko en Sligo Wendy z.s.m. 

151117.5 Evaluatie voorleeswedstrijd maken Chantal/Elise z.s.m. 

151117.8 OR-leden informeren over kerst Marielle z.s.m. 

 


