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Notulen 30 juni 2016 
 
 

 onderwerp Inhoud wie 

1 Opening Marielle opent de vergadering en heet iedereen van harte 
welkom. Audrey, Kim, Irma en Karlijne hebben zich afgemeld. 
Angela sluit namens de MR aan. 

Marielle 

2 Notulen 
vergadering 18 mei 
2016 

punt 4: typefout mailen. Wendy 
 

3 Post  Inkomend:  
- E-mail over scholenhockeytoernooi 
- E-mail anti pest methode KiVa combineren met ALV, 

wordt verder besproken bij agendapunt 8. 
Uitgaand:  

- Kaartje naar Juf Sonja (ziek) 
- Kaartje naar Juf Sabine (huwelijk) 

Wendy 

4 Gerald Het verslag wordt besproken. Marielle 

5 Afscheid groep 8 Complimenten voor de improvisatie en het goede besluit om de 
spooktocht niet in het bos te doen maar in en rondom het 
kampgebouw. De spooktocht was geslaagd. Nu de spooktocht 
binnen gehouden werd waren vier personen vanuit de OR 
voldoende, als het buiten had plaatsgevonden in het laantje was 
het te weinig geweest. 
Voor de musicalavonden heeft school geen hulp nodig van ons. 
Voor de afscheidsavond op dinsdag 19 juli is onze hulp wel 
nodig. De evaluatie van vorig jaar zet Wendy in one drive. 
Kim, Marielle, Patricia, Chantal, Audrey en Jolanda kunnen in 
ieder geval helpen. Vorig jaar is gebleken dat je zeker met 6 
personen moet zijn, dus mocht je kunnen dan is je hulp meer 
dan welkom. Helma stuurt een app als ze alle info heeft. 
Het is een gala avond, afgesproken wordt dat wij allemaal in het 
zwart gekleed komen, Marielle zorgt voor zwarte schorten.   
Iedereen wordt met (kinder)champagne ontvangen. 
Helma vraagt aan de commissie van school of dit jaar meer 
statafels weggezet kunnen worden. 

Patricia 
 
 
 
 
 
Helma 

6 Project Z De borden en het bestek zijn binnen. Volgende week als de 
klassenindeling bekend is gaan Helma en Marielle dit verdelen. 
De schoolpleinwensen zijn geïnventariseerd, inclusief groep 1-2. 
Marielle, Celestine en Chantal gaan dit uitwerken. Het idee is om 
alles met het 45 jarig jubileum begin volgend schooljaar uit te 
reiken, alles wordt nog wel dit schooljaar ingekocht zodat het op 
de begroting van 2015-2016 drukt. 

Marielle 

7 45 jaar jubileum Vrijdag 1 juli sluit Wendy bij de commissie van school aan. 
Mocht er toch een commissie vanuit de OR gevormd moeten 
worden dan sluiten Helma, Chantal en Celestine aan. 
Aan iedereen het verzoek om het papier voor hulpouders niet in 
te vullen, wellicht is er voor de OR een andere taak in de 
planning. Meer info volgt na het overleg met school. 

Wendy 

8 ALV De ALV is gepland op maandag 3 oktober. Petra Roelen heeft 
een e-mail gestuurd om een informatie avond met de nieuwe 
anti-pest methode KiVa te combineren met de ALV. 
Iedereen is voor om het te combineren, wel met een duidelijke 
splitsing qua tijden zodat iedereen kan kiezen of hij/zij naar 
beide komt of alleen naar de ALV of informatie over de nieuwe 

Marielle 



anti-pest methode. Marielle koppelt dit terug aan Petra. Wel  
Tijdens de vorige MR vergadering heeft Patricia alle MR-leden 
uitgenodigd voor de ALV. 
Nu de ALV gekoppeld wordt, wordt een extra OR vergadering 
ingepland. De datum volgt zo spoedig mogelijk. 

9 Rooster van 
aftreden OR – 
leden 

De aanpassingen verwerkt Wendy en plaatst het rooster op one 
drive.  
Halverwege volgend schooljaar gaan we bekijken wie de functie 
van penningmeester het schooljaar daarna over gaat nemen van 
Helma, zodat zij nog een half jaar mee kan draaien met Helma. 

Marielle 

10 Financiën – 
inclusief begroting 

Wij hebben een goed overleg met Gerald gehad. Het was altijd 
lastig begroten omdat wij niet op de hoogte waren voor welke 
activiteiten een beroep op ons gedaan zou worden. 
Gerald heeft ons nu al doorgegeven bij welke commissies wij  
betrokken worden. Hierop is de begroting tot stand gekomen. 
De ouderbijdrage wordt teruggebracht naar € 18,00. Volgende 
week wordt deze ter goedkeuring voorgelegd aan de MR. 
Als er een akkoord komt, dan moet in de brieven naar nieuwe 
leerlingen het bedrag worden aangepast, evenals op de 
schoolkalender en op de website. 

Helma 

11 Verdeling 
commissies 
schooljaar 2016-
2017 

Marielle en Wendy maken een e-mail voor de leden van de OR 
waarna iedereen kan aangeven in welke commissie zij wil zitten. 
Het bestuur neemt wel deel in de commissies maar zullen niet 
het aanspreekpunt voor school zijn. 
De namen van de commissie worden doorgegeven aan de 
betreffende commissie van school, zodat zij ook weten wie hierin 
zitten vanuit de OR. 

Marielle 

12 MR nieuws Gerald is in gesprek met Bellefleur en Kober om gebruik te 
maken van de leegstaande klassen.  
De personeelsformatie is besproken. 
De wens vanuit leerkrachten en ouders is een extra rapport en 
extra ouderavond. Ook is besproken dat de uitslag van de 
entreetoets mee wordt gegeven en er geen gespreksmoment 
volgt tenzij je als ouder daar zelf om vraagt. Hoe dit alles 
ingevuld gaat worden is nog niet bekend. 
Tussenschoolse opvang; hoe om te gaan met mobiele telefoon. 
Op school en bij de TSO wordt hier verschillend mee omgegaan, 
daar moet een beleid voor afgesproken worden. 
De schoolgids is besproken. 
Veiligheid en EHBO is onder de aandacht bij de MR en bij 
Gerald. 

Angela 

13 Rondvraag Chantal geeft aan dat er nog niets met het ´welkomstpakket´ is 
gedaan voor nieuwe leerlingen, dus bijvoorbeeld een plattegrond 
bijsluiten. Het bestuur heeft dit wel aangegeven bij Gerald en hij 
vond het een goed idee en zou dit oppakken. Dit wordt 
nogmaals bij Gerald onder de aandacht gebracht.    

Marielle 

12 Sluiting Marielle bedankt iedereen voor de aanwezigheid. Marielle 

 
 
Volgende vergadering is op dinsdag 27 september om 20.00 uur.  
 
 

Indeling commissies 2015-2016 

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 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. 

 
 
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  

160329.5a Raad van elf pakken en narrenpak laten maken Audrey en Celestine einde schooljaar 

160329.5b Navraag voor hofdame pakken Audrey en Celestine einde schooljaar 

160518.3a Afmeldingen OR/MR uitje doorgeven Wendy  

160518.3b OR Driezwing mailen Wendy  

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

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

160518.6 Voorstel avondvierdaagse Chantal en Audrey  

160518.7a Plastic borden en bestek  Marielle  

160518.7b E-mail naar leerkrachten Wendy  
160518 Navragen hulp bij musicalavonden Helma  
160518.9a Datum aantreden OR doorgeven Allen  
160518.9b Rooster van aftreden opstellen Wendy  
160630.5a Evaluatie spooktocht maken Patricia, Helma z.s.m. 

160630.5b OR informeren over afscheidsavond groep 8 Helma z.s.m. 

160630.8a Petra informeren m.b.t. ALV en informatie avond Marielle z.s.m. 

160630.8b Nieuwe OR datum plannen en doorgeven Wendy z.s.m. 

160630.9a Rooster van aftreden op one drive plaatsen Wendy z.s.m. 

160630.9b Nieuwe penningmeester benoemen  Allen 01-01-2017 

160630.11 E-mail naar OR voor de commissie verdeling Wendy, Marielle z.s.m. 

160630.13 Welkomstpakket doorgegeven aan Gerald Wendy z.s.m. 

 

MR vergaderingen 2016-2017 

  

  

  

  

  

  

  


