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Evaluatie carnaval

Inhoud
Maaike opent de vergadering en heet iedereen van harte
welkom. Mira Oostvogels is voor het eerst aanwezig. Irma,
Audrey en Tanja zijn niet aanwezig. Vanuit de MR is niemand
aangesloten.
punt 4 typfout elk
punt 6 typfout communicatie.

wie
Maaike

Inkomend:
- Het geld vanuit de schoolfoto’s is door Foto Koch
overgemaakt, het is het dubbele ten opzichte van vorig
jaar.
- Verkeersexamen
- Social media avond
- Spooktocht 6 juni: Marielle Daniella Jolanda Wendy
Irma en Tanja gaan mee. Ook Helma gaat mee.
Afscheidsavond 2 juli: Maaike Veerle Wendy Jolanda
Elise Tanja en Marjolein kunnen helpen. De evaluatie
checken maar we moeten voor extra nootjes zorgen.
Jan heeft aangegeven dat hij het verslag gelezen heeft en de
opmerkingen van ons begrijpt. Hij heeft dit niet op kunnen
pakken in verband met het beperkt takenpakket welke hij heeft
gekregen en zijn beschikbaarheid.
De ideeën die nog bij de OR liggen en niet uitgevoerd zijn
worden in ieder geval meegenomen naar de nieuwe directeur?
Op 8 mei staat er een overleg met de directeur gepland.
Maaike overlegt met Ludy om eventueel samen kennis te
maken en vraagt na wat de directeur wil.
Jan gaat vanuit de merkster nog aan ’ondernemend’ werken.
Voor pasenactiviteit is alles geregeld.
Alles is goed verlopen.
Er zijn veel opmerkingen gekomen van ouders dat er geen
optocht rondom school meer is. Bij de scouting is dit jaar voor
één zaal gekozen.
De kleding hangt nu bij Irma, bij wie kan dit vanaf volgend jaar
komen te hangen. Maaike vraagt na of ze al in een hoes
hangen. De kleding kan naar Maaike of Daniella.
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Financiën

Deze dag is opgezet met een brakkenfestival, buiten spelen
zonder bal, creatieve workshop en workshop muziek. Jong en
oud gaan door elkaar.
Maaike heeft met Sylvia en CJG een gesprek gehad.
Op woensdag 17 april ’19 wordt de avond gehouden. Vanuit de
OR wordt gevraagd om voor koffie/thee te zorgen vooraf en in
de pauze. Er zijn nu 5 personen dus dat zou voldoende
moeten zijn.
Hier is budget voor. Maaike wil dit wel organiseren, Marielle en
Veerle helpen mee.
Datumprikker wordt vanuit het secretariaat van de OR
gestuurd.
De projectmanager van het bouwbedrijf is weggegaan hierdoor
is er vertraging opgelopen. Inmiddels is er een nieuwe
manager. De verbouwing is pas volgend schooljaar 2021-2022
zichtbaar. Leerlingen van groep 7 en 8 hebben aangegeven
dat ze dan al van school af zijn en zij wel geld opgehaald
hebben met de sponsorloop. Daarom willen ze hiermee niet
langer mee wachten en worden flexibele speelmaterialen
aangeschaft.
Maaike gaat akkoord geven op het voorstel en de factuur kan
dan naar de OR gestuurd worden.
Marielle heeft Ludy gesproken, aangezien er niemand vanuit
de MR is aangesloten geeft Marielle de belangrijkste zaken
aan.
Naar aanleiding van de vorige OR-vergadering waarin de OR
heeft aangegeven dat we een jaar hebben stilgestaan, heeft de
de MR aangegeven dat zij dit ook zo ervaren hebben. Bij de
volgende MR vergadering sluiten Maaike en Marielle aan
namens de OR. De MR wil vast op dinsdag gaan vergaderen.
De status van het communicatieplan is ons niet bekend.
Is er een protocol mbt overlijden ouder of kind? Maaike neemt
dit mee naar de MR.
Wij hebben € 9.756 ontvangen aan ouderbijdrage, dit is 97%
van wat begroot is en 88% van het aantal leerlingen.
We hebben bijna € 4.500 uitgegeven, dat is 58% van het
begrote bedrag.
Elise heeft de bijdrage voor vader- en moederdag uitgedeeld.
Wendy mailt de leerkrachten hier nog over aangezien er
onduidelijkheid was bij de leerkrachten of ze dit weer zouden
krijgen. Dit komt jaarlijks terug en bedraagt € 1,00 per leerling
voor vader- en moederdag samen. De leerkrachten moeten de
bonnetjes voor het einde van het schooljaar weer inleveren, dit
geldt ook voor de bonnen van het klassenbudget.
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Rondvraag
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Sluiting

11 juni is laatste MR vergadering, dan moet de ouderbijdrage
worden goedgekeurd. Wil iedereen nadenken voor ideeën voor
volgend jaar en deze via de app sturen?
Veerle en Elise gaan kijken of de budgetten toereikend zijn.
Het bestuur bespreekt dit voor, zodat het met de OR
vergadering van mei besproken kan worden.
- Wendy geeft aan dat er zojuist een bedankje is
binnengekomen voor de cakejes voor het
verkeersexamen.
- Mira wil graag aansluiten bij de OR.
- Wendy voegt Sandra en Mira toe aan de app.
- Voorkeur van iedereen is om volgend jaar weer te
rouleren qua dag.
- Elise heeft een schoonheidsspecialiste gesproken en
zij wil graag een voorlichting geven in de klassen over
zon, zonnebrand etc. Dit wordt meegenomen naar het
overleg met de directeur.
- Sportdag is dit jaar op 16 mei. Als je mee wilt helpen
dan kun je je gewoon via de klas van je kind opgeven.
Chantal geeft aan dat ons budget aan materialen
besteed wordt. Wie wil er koffie inschenken tussen
11.00 en 12.00 uur? Marielle wil dit doen, indien nog
iemand kan helpen kun je dit bij Chantal aangeven.
Chantal vult op verzoek van Ludy de evalutie nog aan
m.b.t. het brigadieren vorig jaar. Indien er brigadiers
nodig zijn dan kunnen Marielle of Wendy altijd een app
sturen in de brigadiersapp.
- Monique Machielsen heeft bij Maaike aangegeven
interesse te hebben. Zij wordt uitgenodigd voor een
van de volgende vergaderingen.
- SEEF: er is onlangs een aanrijding geweest, moet
SEEF hier nog iets mee? Wij zijn van mening dat er
een nieuwsflits uit had gemoeten. Dit is ook gebeurd
toen de dame van Bellefleur gevallen was met de stint
en er een ambulance is geweest. Maaike neemt dit
mee als verkeersouder
- Wendy stuurt het reglement naar Mira en Sandra, past
de adressenlijst aan en voegt hen toe aan one drive.
Maaike sluit de vergadering af en bedankt iedereen voor de
aanwezigheid.

Marielle

Maaike

Volgende vergadering is op maandag 20 mei om 20.00 uur.
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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)
Halloweenfeest/discoavond
Themadag
Sportcommissie (alleen OR)

Tanja Daniella

Pasen
Verkeersexamen
Verbouwing

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

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
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