
 
 

 
 
 
Notulen Ouderraad vergadering 16 mei 2017 
 
 

 onderwerp Inhoud wie 

1 Opening Marielle opent de vergadering en heet iedereen van harte 
welkom. Irma heeft zich afgemeld. Colette is namens de OR 
aanwezig. 

Marielle 

2 Notulen vergadering 
3 april 2017 

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. Marielle 
 

3 Inkomende en 
uitgaande post 

Inkomend: 
- e-mail Marysia om te helpen met het scannen van boeken 

voor de digitale bibliotheek. Chantal en Jolanda hebben 
vanochtend gescand, Marysia stuurt nog een e-mail met 
data aangezien er nog veel te doen is. 

- e-mail Maud m.b.t. de modderdag op donderdagmiddag 29 
juni. Veerle en Jolanda kunnen helpen, Chantal laat nog 
weten of ze ook kan helpen. 

Uitgaand: 
- kaartje meneer Ton 

Wendy 

4 Verslag overleg 
Gerald 

Het verslag wordt besproken. 
Aanvulling ouderbetrokkenheid: leerkrachten hebben al een 
avond gehad, er volgt nog een bijeenkomst en daarna komt 
een vervolg met de MR, OR en de bouwcoördinatoren. 
Marielle heeft aangegeven dat wij als OR prima als opstart zijn 
maar verder zal gezocht moeten worden naar ouders buiten de 
OR. 

Marielle 

5 Evaluatie 
koningssportdag 

Chantal vult de evaluatie nog aan met het gedeelte uit het 
verslag van Gerald en voorgaande jaren hadden de kinderen 
een aftekenbriefje, dit werkte altijd prima en op die manier 
deden ze vaak meerdere activiteiten, dit jaar bleven ze vaak bij 
het spel welke ze leuk vonden (groep 3-4-5). 

Chantal 

6 Avondvierdaagse Dit jaar is de focus op het promoten van de avondvierdaagse 
zodat de leerlingen mee gaan doen. Alle leerkrachten gaan het 
hierover hebben in de klas. 
Gerald zal een stukje hierover in de nieuwsbrief schrijven. 
Besproken is dat de commissie van de OR aan de commissie 
van school het idee voorlegt om de leerlingen te vragen of ze 
in het blauw gaan (de Griffioen kleur) en ze gaan ervoor 
zorgen dat de leerlingen een inschrijfformulier meekrijgen via 
school. Chantal geeft aan dat het niet haalbaar is om ook via 
school in te schrijven. Dit is een punt welke volgend jaar 
opgepakt gaat worden. 

Chantal 

7 Afscheid groep 8 15 juni is de spooktocht; Celestine, Marielle, Audrey, Patricia, 
Jolanda en Wendy gaan mee. Helma bekijkt nog of ze 
meegaat. 
11 juli afscheidsavond; met het klaarzetten ’s middags helpt 
Marielle, Jolanda (tot 15.00 uur) en misschien Chantal.  
’s avonds helpen Helma, Kim, Audrey, Veerle, Jolanda en 
Patricia. 
Voor het keukenrollen idee stuurt Wendy nog foto’s door zodat 
iedereen in de keukenrollen die zij heeft alvast gaten kan 
maken. 

Patricia 

8 MR/OR uitje Celestine geeft aan dat er maar twee afmeldingen zijn en is blij 
met alle aanmeldingen. Verder kunnen we ons laten 

Celestine 



verrassen. 

9 Jubileum – 7 juli - Wendy geeft aan wat de activiteiten zijn 7 juli en dat onze hulp 
zeer gewenst is bij het uitdelen van de traktaties en de lunch. 
Deze week ontvangen ouders een informatiebrief met daarin 
het bedrag aan eigen bijdrage, deze bedraagt € 10,00 per kind. 
Jolanda, Marielle, Irma, Amber, Veerle, Elise, Celestine en 
Wendy. 
De commissie van school wil graag iets terugdoen naar de 
kinderboerderij in de vorm van een donatie. Afgesproken wordt 
dat wij naast de lunch ook een donatie doen. Het bedrag wordt 
later vastgesteld.  

Wendy 

10 Evaluatie afgelopen 
jaar 

Zoals al besproken bij punt 4 hebben we voor de evaluatie van 
het afgelopen jaar met Gerald jullie input nodig. Wil iedereen 
dit uiterlijk 10 juni naar het secretariaat mailen?  

Marielle 

11 MR-nieuws Gerald heeft de MR bijgepraat over de situatie bij Inos, hij krijgt 
op dit moment weinig info. 
Inos heeft een document m.b.t. het protocol medisch handelen, 
deze wordt aangepast door een afvaardiging van de MR. Het 
allergieverhaal is breder als in het protocol is opgenomen. 
De griffioenapp is nog niet goed genoeg gevuld, dit moet voor 
volgend schooljaar op orde zijn. Als wij hier nog op-
/aanmerkingen over hebben kunnen we dit aangeven bij de 
MR. Marielle geeft aan dat het blok hulpouder beter OR kan 
worden. 
Ouderbetrokkenheid is besproken. Binnenkort wordt de 
schoolgids en de schoolkalender besproken. 

Colette 

12 Financiën De tweede aanmaning is verstuurd.  
Er waren betalingen op school binnengekomen maar deze 
waren niet doorgestort door school aan de OR 
De inkomsten zijn € 11.652,85, dit komt overeen met een 
betalingspercentage van 93,4%. 
De uitgaven zijn € 8041,14, schoolkamp en 7 juli komen er nog 
aan. 
Volgend overleg gaan we met Gerald bespreken of 
automatische incasso voor de vrijwillige ouderbijdrage een 
optie is aangezien de huidige manier veel werk is. 
De ouderbijdrage kunnen we weer op € 18,00 houden, het 
aantal activiteiten blijft gelijk.  Wendy stuurt een e-mail voor 
instemming door de oudergeleding naar de MR. 

Marielle 

13 Rondvraag Patricia vraagt of wij ook dingen mogen plaatsen op de 
facebook pagina van de Griffioen. Dit bespreekt het bestuur 
volgende keer met Gerald. 
Meneer Bas is door naar de finale voor leerkracht van het jaar. 
Dit vindt plaats op woensdag 7 juni. 
Colette vraagt of het protocol luizen in elke klas helder is. Dit 
nemen wij mee naar de jaarevaluatie.  
Wendy vraagt vanaf welke groep de klas met de fiets naar een 
excursie o.i.d. mag? Is dit pas nadat het verkeersexamen 
behaald is? Dit is bij niemand bekend, dit wordt bij Gerald 
gecheckt.  
Jolanda vraagt hoe het gaat met Kiva op school. In de 
nieuwsbrief komen er regelmatig berichtjes voorbij over Kiva. 
Aan het begin van het jaar is aangegeven dat Kiva 
geëvalueerd gaat worden. Colette neemt dit ook mee naar de 
MR. 
Helma vraagt of bij de MR ook al een evaluatie is 
binnengekomen van topondernemers. Colette geeft aan dat ze 
deze nog niet gezien heeft en neemt dit ook mee naar de MR.  

 

14 Sluiting Marielle bedankt iedereen voor de aanwezigheid. Marielle 



 
Volgende vergadering is op woensdag 28 juni 2017 om 20.00 uur.  
 

Verdeling commissies         Leerkracht 

  
    

  

Advent/kerst Karlijne Marielle 
  

Geert 

Afscheidsavond groep 8 Patricia Helma Jolanda Chantal   

Carnaval Irma Celestine Audrey 
 

Irene 

Jubileum Wendy Helma Chantal Celestine Annemarie 

Kinderboekenweek, voorleesontbijt Marielle  Chantal 
  

Wilma 

Projectweek 2017-2018 Elise  Marielle 
  

Astrid vd Eijnden 

Sint Audrey Kim Irma Wendy Bas 

Koningssportdag Chantal Elise Jolanda 
 

Lieke 

Sportcommissie Chantal Audrey     
Maud, Yvonne, 
Monique Gladdines 

 
 
 
 
 
 
 

OR vergaderingen 2016-2017 

Dinsdag 27 september 2016 

Maandag 3 oktober 2016 ALV 

Dinsdag 15 november 2016 

Woensdag 14 december 2016 

Donderdag 16 februari 2017 

Maandag 3 april 2017 

Dinsdag 16 mei 2017 

Woensdag 28 juni 2017 

   
 
 
 
 
 
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. 

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 2
e 

 herinnering versturen. 

170403.5 Volgend schooljaar 6 vergaderingen, roulerend op maandag, dinsdag, woensdag en 
donderdag 

MR vergaderingen 2016-2017 

Donderdag 29 september 2016 Marielle 

Maandag 7 november 2016 Celestine 

Dinsdag 13 december 2016 Helma 

Woensdag 18 januari 2017 Marielle 

Donderdag 23 februari 2017 Helma 

Maandag 27 maart 2017 Wendy 

Maandag 15 mei 2017 Marielle 

Woensdag 21 juni 2017 Helma/Celestine 



170403.5 Algemene informatieavond schooljaar 2017-2018 een informatie brief van de OR verstrekken. 

 
 
A C T I E L I J S T 
 

actienr Actie Wie Wanneer 

170306.4 Evaluatie kerst opmaken en in one drive opslaan Marielle z.s.m. 

170306.7 Ouderbetrokkenheid met Gerald bespreken Marielle  

170403.7 Datum spooktocht navragen Patricia  

170403.11a Terugkoppeling gesprek overblijf Jolanda  

170403.11c Veerle toegang geven tot one drive Wendy  

170516.5 Evaluatie koningssportdag aanvullen Chantal z.s.m. 

170516.7 Info doorsturen voor het maken van de 
keukenrollen (spooktocht) 

Wendy z.s.m. 

170516.9 Commissie feestdag/schoolreis mailen mbt 
donatie 

Wendy z.s.m. 

170516.10 Input mailen naar het secretariaat mbt 
jaarevaluatie 

Allen 10-06-2017 

170516.12 E-mail naar MR oudergeleding voor toestemming 
ouderbijdrage 

Wendy z.s.m. 

 


