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Notulen 15 december 2015 
 
 

 onderwerp Inhoud wie 

1 Opening Marielle heet iedereen van harte welkom.  
Patricia, Kim en Irma hebben zich afgemeld. Gerald sluit 
vanavond ook niet aan i.v.m. Prinsenbeek Begroot. 
We hebben samen de schilderijen bekeken, het ziet er keurig uit. 

Marielle 

2 Notulen 
vergadering 17 
november 2015 

- 9. Financiën: boeking afscheid Emiel; € 260 winst vorig jaar is 
besteed aan het afscheid van Emiel en is nu geboekt onder 
overig kosten. Helma gaat dit boeken onder de post afscheid 
meneer Emiel. 
- 11 Rondvraag:  mad science is afgehandeld. 
De voedselbank heeft nog steeds niet gereageerd op de e-mail 
van Marielle. Zij heeft inmiddels de taai taai teruggebracht naar 
de sligro. 

Marielle 
 

3 Post   Inkomend: 

 - Kortingkaartjes voor het kerstcircus. 

 - Bedankmail van Juf Petra voor het leuke en goed 
georganiseerde sinterklaasfeest.  

 Uitgaand: 

 - Kaartje naar meneer Bert en juf Evelien. 

Wendy 

4 
 

Evaluatie nieuwe 
OR-samenstelling 

We bespreken de ervaringen met de nieuwe samenstelling. 
Iedereen is enthousiast. Het blijft voor een aantal lastig om nee 
te moeten zeggen. Het is juist fijn dat we nu met een grote groep 
zijn, waardoor je je niet bezwaard hoeft te voelen als je een keer 
niet kan. 
Afgesproken wordt dat per commissie één aanspreekpunt is. 
Dinsdag blijkt niet altijd een ideale vergaderdag te zijn, de 
meerderheid stemt voor om te rouleren van dag. Marielle stuurt 
de nieuwe data door voor dit jaar. 

Allen 

5 
 

Gerald Het verslag wordt besproken. 
Projectweek met goede doel, de OR wil hier ook wat in 
betekenen. Karlijne en Helma nemen deel aan de commissie. 
Wendy informeert de commissie van school. 

Marielle 

6 Evaluatie 
voorleeswedstrijd 

Bedankt voor de evaluatie. Wendy stuurt deze door naar Jeroen.  Chantal 

7 Evaluatie 
Sinterklaas 

De evaluatie wordt doorgenomen. We hebben veel positieve 
reacties ontvangen. De evaluatie is al doorgestuurd naar de 
commissie van school. 

Marielle 

8 Kerst Maandag 14 december is de school versierd. 
Donderdagmiddag wordt het schoolplein versierd en de tent 
opgezet. We schenken glühwein en ice tea, schuimpjes en 
kerstkransjes bieden we ook aan.  
Er wordt gebrainstormd over andere ideeën. Marielle neemt dit 
mee in de evaluatie. Wellicht dat volgend jaar de OR betrokken 
kan worden bij de commissie. 

Marielle 

9 Project Z Aan iedereen het verzoek om eens na te denken over de 
besteding van het geld wat is gereserveerd voor Project Z. Dit 
verzoekt Gerald ook bij de leerkrachten. Graag uiterlijk 15 
januari mailen naar het algemeen e-mailadres van de 
ouderraad. 

Marielle 

10 Sportcommissie Deze commissie is enige jaren geleden ter ziele gegaan. De OR 
wil deze weer nieuw leven inblazen. Het idee is om het eerste 
jaar te beperken tot Overbosloop en avondvierdaagse. Chantal 

Marielle 



en Audrey willen graag deelnemen aan de commissie. Marielle 
benadert Susan Fens en Ellen Marijnissen hier ook voor. Als de 
club compleet is nemen we dit mee terug naar Gerald of en wie 
er vanuit school bij aansluit. 

11 One drive De Griffioen heeft nu Sharepoint met alle INOS scholen, zodat 
men documenten met elkaar dan delen. Daarnaast wordt ook 
met one drive gewerkt. De OR gaat hier ook mee werken. 
Wendy gaat dit opzetten, jullie ontvangen hier vanzelf e-mail 
over. 

Wendy 

12 Financiën - 64% van het aantal leerlingen per 1-9-2015 heeft de 
ouderbijdrage voldaan, € 9.770 is binnengekomen en er is  
€ 4.899 uitgegeven. 
In januari wordt een herinnering voor betaling van de vrijwillige 
ouderbijdrage verstuurd, begin april volgt nog een herinnering. 
- Helma vraagt aan Patricia om de bankkosten uit te zoeken. 
- Wendy vraagt bij Lisette na wie er in de commissie voor de 
voorleesdagen/voorleesontbijt zit, vorig jaar hebben wij melk en 
mandarijnen verstrekt. 

Helma 
 
 
 
 
 

13 MR nieuws Vorige week is de vergadering afgezegd, omdat er geen 
agendapunten waren. 
De begroting is na de vorige MR vergadering (3/11) besproken 
en akkoord bevonden. 
De MR is nog op zoek naar een lid voor dit jaar. De schoolgids is 
goedgekeurd. Mobiliteit blijft onderwerp van gesprek aangezien 
het leerlingenaantal terugloopt.  

Nadine 

14 Rondvraag - De leesmap wordt in de OR kast gelegd zodat je deze kunt 
meenemen om te lezen.  
- Jubilarissen leerkrachten: Wendy vraagt of Lisette ons kan 
inlichten zodat wij vanuit de OR een kaartje kunnen sturen.  
- De OR verslagen staan nog niet op de site, Wendy stuurt deze 
als ze goedgekeurd zijn in de vergadering door naar Lisette om 
deze op de site te plaatsen. 
- Een van de leerlingen van een OR lid vertelde dat een 
leerkracht van de Horizon op school is geweest. Dit is gebeurd 
in het kader om van elkaar te leren. Gerald en Frank hebben ook 
tweewekelijks overleg. Elke school heeft zijn eigen identiteit en 
dat vinden ze belangrijk omdat ook zeker zo te houden. Dit 
wordt meengenomen naar het overleg met Gerald. 

 
 
Wendy 
 
Wendy 
 
 
Wendy 

15 Sluiting Marielle bedankt iedereen voor de aanwezigheid. Marielle 

 
 
Volgende vergadering is op maandag 1 februari 2015 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 22 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 1-2-2016 

151117.3 Naamwijziging doorgeven Makro en Sligro Wendy z.s.m. 

151215.5 Leden projectgroep goede doel doorgeven Wendy z.s.m. 

151215.6 Evaluatie voorleeswedstrijd checken en mailen Wendy z.s.m. 

151215.8 Evaluatie kerst Marielle z.s.m. 

151215.9 Ideeën mailen voor project Z Allen 15-1-2015 

151215.11 One drive opzetten Wendy z.s.m. 

151215.12a Bankkosten uitzoeken Helma/Patricia z.s.m. 

151215.12b Commissie leden voorleesdagen/voorleesontbijt 
opvragen 

Wendy z.s.m. 

151215.14a Lisette vragen voor jubilarissen Wendy z.s.m. 

151215.14b OR verslagen op de website laten plaatsen 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 


