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Inhoud
Marielle heet iedereen van harte welkom.
Patricia heeft zich afgemeld.
punt 2: aanpassen naar ‘onder de post’

wie
Marielle

Inkomend:
- nieuwe sligro pas is binnengekomen
- het blad ‘prima onderwijs’ hebben we ontvangen
- e-mail van de leerkrachten wie vanuit de OR in de commissie
goede doelen zit. Dit is inmiddels al opgepakt.
Het verslag wordt besproken.
- Gastles Rabobank: nog geen reactie ontvangen van Gerald
- De sportcommissie kan pas gaan starten als er draagvlak
vanuit school is. naam wijzigen in Nancy Leijten.
De glühwein op het schoolplein is weer leuk ontvangen. De
versnaperingen en de ice tea vielen in goede smaak bij de
kinderen. Donderdag blijft een lastige dag qua hulp.
Marielle zorgt voor de evaluatie op papier.
De OR is aangesloten bij de commissie Carnaval, wat prettig
verliep. De ballonnen zijn weer geregeld. Dit jaar ontvangen de
bandjes soep na afloop. De bovenbouw leerlingen ontvangen
één consumptie minder, dit gezien de korte tijd dat ze bij de
scouting zijn en gezien het verloop van vorig jaar. Het
teruglopen van de bovenbouw van de scouting naar school moet
beter georganiseerd worden. Dit is ook besproken met Gerald.
Vorig jaar is één raad van elf pak niet teruggekomen naar
school. Dit jaar worden op maandagochtend na de vakantie de
pakken opgehaald door de OR commissie bij de leerkrachten.
Dit jaar hebben ze een extra pak laten maken, zodat er een
prins en een prinses is.
De kosten zijn onder budget.
Woensdagochtend 3 februari om 08.45 uur gaan Karlijne,
Jolanda en Helma de commissie carnaval nog helpen met
aftellen.
De ideeën die voor project Z nu op tafel liggen zijn:
- investering in een moestuin
- investering in muziekinstrumenten
- lustrum: workshops organiseren, bv circus in thema
sport o.i.d. of techniek
- afscheiding groep 3 plein: betonnen bollen
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Vanuit leerkrachten is geen reactie gekomen.
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OR Breed

Marielle checkt bij Gerald na carnaval of het team nog ideeën
heeft aangedragen. Anders sturen we vanuit de OR nog een
mail naar het team.
We hebben een uitnodiging van de Kievitsloop gehad voor OR
Breed. Afhankelijk van de agenda besluiten we of we gaan. Als
het goed is het speerpunt oudertevredenheid erop.
7 maart geven we als verhindering door, aangezien het dan MR
vergadering is.

Wendy

9

Financiën

10

MR nieuws

11

Rondvraag

12

Sluiting

Op 11 januari zijn de aanmaningen verstuurd. Hierop zijn nog
135 betalingen binnengekomen.
87% heeft betaald, de inkomsten zijn € 12.620 en er is € 6517
uitgegeven. Nog niet alles is verrekend, zoals het schaatsen en
de kosten voor carnaval.
Na Pasen volgt nog een aanmaning.
Suzian is aanwezig vanuit de MR. Uit het
klanttevredenheidsonderzoek zijn een aantal speerpunten
gekomen, o.a. schoonmaak van de toiletten in de onderbouw en
communicatie. Communicatie is natuurlijk heel breed. Suzian
vraagt ons om dit te toetsen.
Wij bespreken dit ook regelmatig bij Gerald.
Vanaf september zijn er twee vacatures bij de MR.
- Helma stopt aan het einde van dit schooljaar als coördinator
luizen. Het is nog niet bekend welke leerkracht dit overneemt.
- Chantal vraagt of de datum al bekend is van de avond over
ouderbetrokkenheid. Deze is nog niet bekend, Gerald komt
hier na carnaval op terug.
- Opgevallen is dat een ouder met een nieuw kind niet weet
waar hij/zij moet zijn, wellicht kan dit bij het informatiepakket
aangegeven worden. Wij nemen dit mee naar het overleg met
Gerald.
- Bedanken voor de hulp etc. met carnaval doen we in de
nieuwsbrief na de vakantie.
- In de toiletruimte van de kleuters hangt een papier met ‘hoe
was je je handen’. Echter dit staat met tekst geschreven terwijl
die kinderen nog niet kunnen lezen. Daarnaast is de
zeeppomp enorm zwaar. We nemen dit mee naar overleg met
Gerald.
Marielle bedankt iedereen voor de aanwezigheid.

Volgende vergadering is op dinsdag 22 maart 2016 om 20.00 uur.

Indeling commissies
Voorleeswedstrijd
Sinterklaas
Kerstmis
Carnaval
Griffioendag/koningsspelen
Afscheid groep 8
Projectweek goede doel
Sportcommissie

Chantal, Elise, Marielle
Wendy, Marielle, Audrey, Karlijne, Kim
Jolanda, Marielle
Celestine, Irma, Audrey
Marielle, Helma
Helma, Patricia, Chantal
Karlijne, Helma
Chantal, Audrey

Helma

Suzian

Helma
Chantal

Karlijne

Marielle

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

MR vergaderingen
Dinsdag 3 november 2015
Donderdag 10 december 2015
Woensdag 27 januari 2016
Maandag 7 maart 2016
Dinsdag 19 april 2016
Woensdag 1 juni 2016
Donderdag 7 juli 2016

Marielle
Helma
Marielle
Wendy
Marielle
Patricia
Karlijne

BESLUITENLIJST

OR-verg.

Besluit OR

151006.1

2015 wordt gestart met een nieuwe besluitenlijst.

151215.2

Kaartje sturen naar jubilarissen.

ACTIELIJST
actienr
151006.6c
151117.3
151215.5
151215.6
151215.8
151215.9
151215.11
151215.12a
151215.12b
151215.14a
151215.14b

Actie
OR kast en ruimte onder podium OR opruimen
Naamwijziging doorgeven Makro en Sligro
Leden projectgroep goede doel doorgeven
Evaluatie voorleeswedstrijd checken en mailen
Evaluatie kerst
Ideeën mailen voor project Z
One drive opzetten
Bankkosten uitzoeken
Commissie leden voorleesdagen/voorleesontbijt
opvragen
Lisette vragen voor jubilarissen
OR verslagen op de website laten plaatsen
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