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Inhoud
Marielle opent de vergadering en heet iedereen van harte
welkom. Irma is afwezig. De MR heeft zich afgemeld voor
vanavond.
Met het bestuur hebben we geen overleg gehad met Gerald
aangezien hij ziek is. Namens de OR sturen we een kaart.
Het verslag en de actielijst worden doorgenomen en
vastgesteld.
- AVG presentatie hebben we nog niet ontvangen.
Wendy vraagt deze bij Lisette op. De oude
namenlijsten voor de ouderbijdragen en
activiteitenlijsten wissen we. Wordt er nog iets over de
AVG in de nieuwsbrief vermeld?
- extra budget kinderboekenweek/schoolbibliotheek;
kijken wat we aan het einde van het jaar overhouden.
- zakelijke tikkie: dit bestaat niet en het is lastig met de
AVG. Veerle vraagt nog na of het via een link betaald
kan worden.
- Marielle plant met de nieuwe kandidaten een afspraak
Inkomend:
- een ouder heeft informatie gemaild over de
buitenlesdag deze is doorgestuurd naar Lisette
- Lisette had nog getipt voor één brief voor de
ouderbijdrage welke ook in het welkomstpakket
toegevoegd kan worden. Veerle en Elise pakken dit op
Uitgaand:
- kaartje juf Anita
Alles is goed verlopen.
De volgende aandachtspunten worden toegevoegd aan de
evaluatie: gefaceerd starten en de heg naast de poort verder
snoeien, nu moesten de leerlingen slalommen.
Complimenten namens de OR aan Elise, zij heeft deze
commissie bijna helemaal alleen gedraaid en het was tot in de
puntjes geregeld.
Ondanks dat het een leuke chaos was is alles goed verlopen.
De evaluatie wordt ook naar de commissie van school gemaild.
Het overleg is minder moeizaam verlopen dan vorig jaar. Het
budget wordt overgemaakt en dient school te besteden aan
materiaal of huurkosten.
Sportcommissie: avondvierdaagse en overbosloop wordt
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gepromoot. Op 12 juni om 15.30 uur worden de leerlingen die
een medaille hebben van de avondvierdaagse of van de
overbosloop gehuldigd.
Marielle heeft contact gehad met Nancy. Zij vragen of wij net
als voorgaande jaren willen helpen met de spooktocht en met
de afscheidsavond. Donderdag 7 juni is de spooktocht,
Celestine, Audrey, Jolanda, Tanja, Veerle en Wendy gaan.
afscheidsavond op dinsdag 3 juli.
Marielle vraagt wie de coördinatie op zich wil nemen
aangezien zij er zelf niet bij is.
Woensdag 23 mei 10.00 uur bij Wendy gaan we brainstormen
over de spooktocht.
Voor de afscheidsavond stemt Marielle nog verder af met
Nancy.
Bericht van Suzian: er hebben 5 ouders zich aangemeld echter
zijn er maar 3 vacatures dus binnenkort worden er
verkiezingen gehouden.
In de laatste MR vergadering moet goedkeuring gegeven
worden voor de ouderbijdrage en de begroting 2018-2019.
Iedereen is akkoord dat we dit met het bestuur op ons nemen
aangezien de volgende OR-vergadering na de MR vergadering
gepland is.
Inkomsten per 1-5-2018 € 10.737. Dit is 92% van het totaal
aantal leerlingen en 98% van de begroting.
56 leerlingen hebben nog niet betaald.
We hebben € 7261,50 uitgegeven. De sportdag is hiervan al
betaald. Kamp groep 8 moet nog betaald worden.
We houden € 1950 aan schoolreis over wat gebudgetteerd is
en het geld van de fotograaf. Het geld van school van de
goede doelendag komt tijdelijk op onze spaarrekening te
staan.
- input voor de nieuwsbrief: verkeersexamen:
taartenfestijn en hulpouders bedanken.
Koningsspelen: hulpouders bedanken.
- Annemarie doorgeven: picknickleden liggen op het
podium.
- moederdagcadeau: dit was erg leuk en houden we op
de begroting.
Marielle bedankt iedereen voor de aanwezigheid en sluit de
vergadering.
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Volgende vergadering is op dinsdag 19 juni 2018 om 20.00 uur.
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Wendy

Woensdag 13 december 2017

Veerle

Donderdag 1 februari 2018

Celestine

Maandag 12 maart 2018

Wendy

donderdag 22 maart 2018

Dinsdag 17 april 2018

Elise

maandag 14 mei 2018

Woensdag 13 juni 2018

Marielle

maandag 2 oktober 2017 (ALV)
dinsdag 21 november 2017
woensdag 31 januari 2018

Annemarie

dinsdag 19 juni 2018
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 informatie brief van de OR verstrekken.

170403.5
180322.12
en
180514.3

Eén brief voor nieuwe leerlingen m.b.t. de ouderbijdrage – aangepast naar één hele nieuwe
brief voor de ouderbijdrage

ACTIELIJST
actienr
180131.2
180131.2
180131.6
180131.7
180322.5
180322.12
180514.2

Actie
Protocol penningmeester opmaken
Protocol secretaris opmaken
Evaluatie ijs jeu de boules delen nadat deze is
opgemaakt met de leerlingenraad
Evaluatie kerst maken
Carnaval anders budgetteren
Brief nieuwe leerlingen aanpassen – aangepast
naar één hele nieuwe brief voor ouderbijdrage
AVG presentatie opvragen bij Lisette
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