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Notulen 18 mei 2016 
 
 

 onderwerp Inhoud wie 

1 Opening Nadine sluit aan namens de MR. Gerald is niet aanwezig. Marielle 

2 Notulen 
vergadering 29 
maart 2016 

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. Marielle 
 

3 Post  Inkomend:  
- E-mail Yvonne van Rooij namens de stichting hulphond 

voor de donatie van de goede doelendag 
- Uitnodiging OR/MR uitje voor 1 juli. Wendy geeft de 

afmeldingen door; Helma, Kim, Irma. 
- Uitnodiging voor de overbosloop ontvangen van de 

organisatie overbosloop en wordt overhandigd aan de 
sportcommissie. 

- De ouderraad van de Driezwing heeft een vraag 
gemaild. Wij kunnen ze hier niet mee helpen, Wendy zal 
hierop reageren.  

- Juf Sabine heeft gemaild i.v.m. de voorbereidingen voor 
het jubileum volgend jaar. Wendy blijft aanspreekpunt 
en laat iemand aansluiten wanneer het nodig is.  

Uitgaand:  
- Kaart naar Renneke i.v.m. haar pensioen. 

Wendy 

4 
 

Gerald Terugkomst kamp blijkt toch om 12 uur te zijn. Wendy mailt 
Gerald hierover. 

Marielle 

5 Evaluatie 
Griffioendag 

De evaluatie is besproken en is toegevoegd aan one drive. 
Marielle past de evaluatie nog op een paar kleine dingen aan.  

Marielle 

6 Sportcommissie - Avondvierdaagse. Het is kort dag om e.e.a nog gerealiseerd te 
krijgen, Gerald verwacht nog wel een voorstel. De 
sportcommissie neemt contact op met de OR van de Horizon. 
Als we het niet meer gerealiseerd krijgen dan is het wellicht   
om een actie te houden welke klas de meeste medailles heeft 
en zij krijgen dan een prijs. 

- Overbosloop: deze is op zondag 4 september, dit is een 
lastige datum aangezien het de laatste dag van de 
zomervakantie is en gelijk valt met bloemencorso en outdoor 
brabant. De sportcommissie gaat ermee aan de slag. 

Marielle 

7 Project Z De ideeën worden besproken en de voorkeuren van alle leden 
worden geïnventariseerd. Besloten wordt om voor elke klas 
plastic borden en bestek aan te schaffen. Marielle gaat hier voor 
op uit. 
Het idee om met de sportdag een medaille uit te reiken nemen 
we mee naar volgend jaar, dit krijgen we dit jaar namelijk niet 
meer gerealiseerd. Helma neemt dit mee in de begroting. 
Daarnaast kiezen we voor los speelgoed voor op de 
schoolpleinen. 
Het secretariaat stuurt een e-mail naar de leerkrachten met wat 
we besloten hebben en wat ze graag per parallel willen hebben 
aan los speelmateriaal voor buiten. Dit willen we nog dit 
schooljaar realiseren. 

Marielle 

8 Afscheid groep 8 Helma heeft contact gehad met Jose Mol. De spooktocht is op 
donderdag 23 juni en de afscheidsavond op dinsdag 19 juli. 
Helma vraagt nog of wij moeten helpen met de musicalavonden, 
deze zijn op dinsdag 12 en donderdag 14 juli. 

Helma 



Met de spooktocht helpen mee: Audrey, Patricia, Karlijne, 
Jolanda, Wendy, Helma. Celestine en Marielle misschien.  
Op de afscheidsavond helpen mee: Kim, Marielle, Patricia, 
Chantal en Jolanda 

9 Samenstelling OR 
schooljaar 2016-
2017 

Iedereen is enthousiast om verder te gaan. Een aantal geven 
aan dat ze gezien de thuis situatie niet altijd het idee hebben dat 
ze er volledig kunnen zijn. Dit wordt door niemand vervelend 
gevonden en daarom is het fijn dat we met 12 leden zijn. 
Helma maakt volgend jaar haar laatste jaar vol.  
Wij hebben geen rooster van aftreden. Wendy stelt deze op, aan 
iedereen het verzoek aan te geven wanneer zij gestart is. 

Marielle 

10 Vergaderschema 
OR schooljaar 
2016-2017 

De data worden vastgesteld. 
Voor volgend overleg wordt de ALV geagendeerd. 
 

Marielle 

11 Financiën De laatste aanmaning is eruit gegaan. 
€ 13.930 is binnengekomen, dit is 96,1% ten opzichte van de  
begroting en een mooi resultaat. Er is € 8.119,70 uitgegeven. 
Een aantal grote uitgaven komen er nog aan.  
De wijze van aanmanen handhaven we ook volgend schooljaar. 

Helma 

12 MR nieuws Gerald is in gesprek met Kober en Bellefleur voor de invulling 
van de leegstaande klaslokalen. 
Het schoolplan is besproken. 
Bij de leerkrachten vinden verkiezingen plaats voor de MR. Dick 
en Mariette stoppen en Petra is herkiesbaar. Zeven leerkrachten 
hebben zich aangemeld. 
Vanuit de oudergeleding is de plaats van Jacobine dit jaar 
opgevuld door Colette Mathijssen, Maarten stopt. Er zijn twee 
aanmeldingen ontvangen voor twee plaatsen dus hier hoeven 
geen verkiezingen plaats te vinden. 

Nadine 

13 Rondvraag Veiligheid: iedereen kan in en uit de school lopen. Wij nemen dit 
mee naar het overleg met Gerald. 
Helma informeert naar de pakken voor carnaval. De 
carnavalscommissie komt deze week bij elkaar hiervoor. 
Marielle meldt dat dit jaar geen eindejaarsactiviteit plaatsvind. 
One drive is alleen via de link te openen. Wendy adviseert de 
mappen een voor een toe te voegen, als het niet lukt dan mag je 
haar hulp inroepen.  

Marielle 

12 Sluiting Marielle bedankt iedereen voor de aanwezigheid. Marielle 

 
 
Volgende vergadering is op donderdag 30 juni 2016 om 20.00 uur.  
 
 

Indeling commissies 

Voorleeswedstrijd Chantal, Elise, Marielle 

Sinterklaas Wendy, Marielle, Audrey, Karlijne, Kim 

Kerstmis Jolanda, Marielle 

Carnaval Celestine, Irma, Audrey 

Griffioendag/koningsspelen Marielle, Helma 

Afscheid groep 8 Helma, Patricia, Chantal 

Projectweek goede doel Karlijne, Helma 

Sportcommissie Chantal, Audrey 

 
 



 

OR vergaderingen 

Dinsdag 29 september 2015 ALV 

Dinsdag 6  oktober 2015 

Dinsdag 17 november 2015 

Dinsdag 15 december 2015 

Maandag 1 februari 2015 

Dinsdag 29 maart 2016 

Woensdag 18 mei 2016 

Donderdag 30 juni 2016 

   
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. 

151215.2 Kaartje sturen naar jubilarissen. 

 
 
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 z.s.m. 

160329.5a Raad van elf pakken en narrenpak laten maken Audrey en Celestine 30-06-2016 

160329.5b Navraag voor hofdame pakken Audrey en Celestine 30-06-2016 

160329.7a One drive – Marielle opnieuw mailen met link Wendy  

160329.7b One drive – gedeelde documenten toevoegen aan 
eigen one drive 

Allen  

160518.3a Afmeldingen OR/MR uitje doorgeven Wendy z.s.m. 

160518.3b OR Driezwing mailen Wendy z.s.m. 

160518.4 Gerald mailen i.v.m. terugkomst kamp Wendy z.s.m. 

160518.5 Evaluatie goede doelendag aanpassen Marielle z.s.m. 

160518.6 Voorstel avondvierdaagse Chantal en Audrey z.s.m. 

160518.7a Plastic borden en bestek  Marielle 30-06-2016 

160518.7b E-mail naar leerkrachten Wendy z.s.m. 

160518 Navragen hulp bij musicalavonden Helma z.s.m. 

160518.9a Datum aantreden OR doorgeven Allen z.s.m. 

160518.9b Rooster van aftreden opstellen Wendy z.s.m. 

 

MR vergaderingen 

Dinsdag 3 november 2015 Marielle 

Donderdag 10 december 2015 Helma 

Woensdag 27 januari 2016 Marielle 

Maandag 7 maart 2016 Wendy 

Dinsdag 19 april 2016 Helma 

Woensdag 1 juni 2016 Patricia 

Donderdag 7 juli 2016 Marielle 


