Notulen Ouderraad vergadering 20 februari 2019
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Onderwerp
Opening

Notulen vergadering
20 november 2018

Inhoud
Marielle opent de vergadering en heet iedereen van harte
welkom. Sandra Stoffelen is voor het eerst aanwezig. Susanne
van Dongen sluit namens de MR aan.
- Punt 5. SEEF Chantal moet Tanja zijn.
- Paginanummering invoegen bij de notulen.
- Wijziging data MR vergadering: maandag 25 maart
wordt dinsdag 26 maart en woensdag 12 juni wordt
dinsdag 11 juni

wie
Marielle

Marielle

We kunnen weer gebruik maken van de nieuwsbrief. Nu deze
weer actief is gaan we ook weer vermelden waar wij onze
gelden aan gaan besteden.
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Inkomende en
uitgaande post
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Verslag overleg Jan
Feenstra

5

Evaluatie sinterklaas
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Evalutie kerst

Communicatieplan is stil blijven liggen. Tanja en Susanne
hebben feedback aangeleverd en nu is het wachten op de
terugkoppeling.
- Lisette heeft gemaild over de maandelijkse
nieuwsbrief.
- KvK wijziging met Audrey als secretaris is
binnengekomen. Audrey verhuist in april, haar adres
passen we einde van het schooljaar aan in de KvK
tegelijk met de andere wijzigingen.
Marielle geeft aan dat het overleg met Gerald constructiever
was dan de overleggen nu. Een aantal punten komen elk
overleg terug aangezien er geen vervolg is gegeven aan de
opvolging van de acties. Dit is een belangrijk aandachtspunt
voor de overleggen met de nieuwe directeur. Maaike stelt voor
dat zij in ieder geval in het begin bij elk overleg met de
directeur aansluit.
Griffioendag: Marielle sluit aan bij de vergadering volgende
week maar vraagt wel hulp van de OR aangezien zij zelf op 12
april niet aanwezig is.
Alles is goed verlopen. De aandachtspunten zijn opgenomen in
het verslag.
We hebben een tent aangeschaft en waxine lichtjes met een
batterij erin. Er is niet gecontroleerd of alles terug is gekomen.

Audrey/Wendy

Veerle/Wendy

Tanja
Marielle
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Evaluatie
voorleesontbijt

8

Protocol
voorzitter/penning
meester/secretaris

9

SEEF

10

Carnaval

11

Ouderavond Social
Media

12

MR-nieuws

13

Financiën

De evaluatie wordt met het verslag meegestuurd.
Marielle voegt nog toe dat de verantwoording met het rondje
lopen bij de ouders lag en dit chaotisch is verlopen. Veel
kinderen hebben de ronde niet helemaal gelopen. Het zingen
vonden niet alle leerlingen leuk.
De communicatie onderling m.b.t. het terugbrengen van de
glühwein is niet goed verlopen, gelukkig is het goed gekomen.
Aandachtspunt voor iedereen: bij de Makro mag alles
teruggebracht worden binnen 30 dagen.
Wij hebben alleen het fruit besteld en betaald. Chantal heeft
met Marysia overlegd en zij heeft alles bij de groenteman op
de Markt besteld. Dit is goed verlopen.
Toevoegen aan protocol voorzitter: De secretaris stemt de
agenda met de voorzitter af. De MR wil de protocollen
gebruiken voor het opstellen van de protocollen voor de MR.
Het secretariaat stuurt deze door.
Maaike en Tanja hebben bij SEEF gezeten. Om de subsidie te
behouden is het van belang dat naast school ook ouders
daarin zitten. Maaike heeft zich gemeld als verkeersouder. Dit
wordt nieuw leven ingeblazen. Voor elke groep willen ze
activiteiten gaan organiseren. SEEF wil contact hebben met
handhaving.
Alles is weer gergeld. De groepen 1 t/m 5 hebben geen
optocht rondom school meer, dit is erg jammer want hier
kwamen veel ouders kijken en vonden de kinderen ook altijd
heel leuk.
Vanuit Sylvia is het verzoek gekomen of de OR een financiële
bijdrage wil leveren aan een informatieavond over social
media.
Besproken wordt dat de OR de gelden altijd aan activiteiten
besteedt. Als de avond een onderdeel is van een
lesprogramma dan behoort dit niet tot de OR. De OR is
welwillend om een bijdrage te leveren maar dat moet dit wel
alle leerlingen betrekken.
Susanne neemt dit ook mee naar de MR.
De laatste vergadering is met name gegaan over de
nieuwbouw/verbouw.
Susanne en Tanja zijn bezig met het communicatieplan.
De MR is druk met de begroting.
Gerald komt nog afscheid nemen van de leerkrachten.
Vanuit de OR wordt een afscheidscadeau gegeven.
Op 26 maart gaat Elise naar de MR-vergadering en op 14 mei
Audrey.
Aan ouderbijdrage is € 9.513 binnengekomen, dit is 95% van
wat begroot is en 86% van het aantal leerlingen.
Er is € 6.067 uitgegeven en dat is 42% van de begroting.

Chantal

Marielle

Maaike/Tanja

Irma

Wendy

Suzanne

Veerle/ Elise
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Rondvraag

Marielle en Irma stoppen aan het einde van het jaar.
Maaike neemt de taken van het voorzitterschap van Marielle
over.
Wendy geeft aan te stoppen aan het einde van het schooljaar.
Tanja gaat volgend jaar samen met Audrey het secretariaat op
zich nemen.

Marielle

KvK aan het einde van het schooljaar aanpassen en ook
doorgeven aan de bank.
Sandra start volgend schooljaar als OR lid. Mira sluit volgende
OR vergadering aan. We starten volgend schooljaar dan met
11 leden.
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Sluiting

MR/OR uitje: Jan mailen met de vraag of er budget voor is. Als
er budget is, wie wil dit dan dit jaar organiseren want de OR is
aan de beurt.
Marielle sluit de vergadering af om 22.00 uur en bedankt
iedereen voor de aanwezigheid.

Marielle

Volgende vergadering is op woensdag 20 februari om 20.00 uur.

Verdeling commissies
Kinderboekenweek
voorleesontbijt
Voorleeswedstrijd
Seef
advent en kerst

Marielle Jolanda Chantal
Marielle Jolanda Chantal
Irma
Maaike Tanja
Veerle Marjolein Marielle

Sinterklaas

Tanja Daniëlla Maaike

schoolkamp – spoken en
afscheid groep 8
Carnaval

Wendy Audrey

koningsspelen/griffioendag

Marielle Jolanda

Sportdag

Chantal

modderdag (onder voorbehoud
is volgend jaar op zaterdag)

Tanja Daniella

Irma Maaike Audrey

Marjolein, Evelien,
Annemarie, Hanneke,
Marysia
Maud, Sylvia
Astrid E, Anita, Yolanda,
Paulien, Geert, Veerle
Bianca, Annemarie,
Monique B, Angela, Irene
Groep 8
Wilma, Irene, Angela,
Inge, Mariëtte
Lia, Hanneke, Marise,
Margo, Karin J, Sabine,
Irma
Geert, Marjolein, Lieke,
Rozelijn, Annelies, Vera,
Sabine
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Halloweenfeest/discoavond
Themadag
Sportcommissie (alleen OR)
Pasen
Verkeersexamen
Verbouwing

Elise Marjolein
Veerle Elise
Chantal (aanspreekpunt
sportdag)
Marielle, Veerle
Wendy
Maaike Veerle

OR vergaderingen 2018-2019
MR vergaderingen 2018-2019
maandag 24 september 2018 (ALV)
dinsdag 20 november 2018
woensdag 20 februari 2019
donderdag 4 april 2019
maandag 20 mei 2019

Dinsdag 4 september 2018

Marielle

Dinsdag 23 oktober 2018

Wendy

Woensdag 12 december 2018

Elise

Woensdag 6 februari 2019

Audrey

Dinsdag 26 maart 2019

Elise

Dinsdag 14 mei 2019

Audrey

Dinsdag 11 juni 2019

Veerle

dinsdag 18 juni 2019

BESLUITENLIJST

OR-verg.

Besluit OR

151006.1

2015 wordt gestart met een nieuwe besluitenlijst.

151215.2

Kaartje sturen naar jubilarissen.

161115.3

Eerste vergadering van het schooljaar wordt ALV genoemd.

161214.9

Twee keer per jaar in nieuwbrief vermelden waar we de ouderbijdrage aan besteed hebben.

170306.11

Begin april 2e herinnering versturen.

170403.5

Volgend schooljaar 6 vergaderingen, roulerend op maandag, dinsdag, woensdag en
donderdag
Algemene informatieavond schooljaar 2017-2018 een informatiebrief van de OR verstrekken.

170403.5
180322.12
en
180514.3
181120.1
181120.2

Eén brief voor nieuwe leerlingen m.b.t. de ouderbijdrage – aangepast naar één hele nieuwe
brief voor de ouderbijdrage
In het vervolg wordt alleen het verslag zonder actielijst etc. naar Lisette gestuurd voor
publicatie op de website.
Bij de verdeling van de commissies worden de bedragen verwijderd voor publicatie. Bedragen
worden in een aparte bijlage bijgevoegd.
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ACTIELIJST
actienr
181120.3
190220.8
190220.11
190220.14
190220.15

Actie
Evaluatie Kinderboekenweek toevoegen
Aanpassen protocol voorzitter. Alle protocollen
mailen naar de MR
Sylvia informeren mbt informatieavond social
media
KvK aanpassen
Budget MR/OR uitje navragen

Wie
Marielle
Wendy

Wanneer
zsm
zsm

Wendy

zsm

Audrey/Wendy
Wendy

juli 2019
zsm
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