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 onderwerp Inhoud wie 

1 Opening  Marielle opent de vergadering en heet iedereen van harte 

welkom op de laatste vergadering van dit schooljaar waarin wij 

afscheid nemen van Kim en Celestine. Marjolein als nieuw OR-

lid is aanwezig, Maaike was helaas verhinderd. 

Irma is afwezig en de MR heeft zich afgemeld voor vanavond. 

Marielle 

2 Notulen vergadering  

14 mei 2018 

Het verslag en de actielijst zijn doorgenomen en het verslag 

wordt vastgesteld.   

Marielle 

3 Inkomende en 

uitgaande 

post

  

Inkomend: 

- mailtjes m.b.t. de lopende commissies  

- i.v.m. de afwezigheid van Gerald hebben wij een 

aantal zaken afgestemd met de bouwcoördinatoren. 

Uitgaand: 

- kaart Gerald 

Wendy 

4 Evaluatie 

sportcommissie  

- sportdag: de evaluatie is bijgesloten. De vraag waarom 

de sportdag op donderdag gehouden wordt stond nog 

open. Dit is uit praktisch oogpunt omdat ze alleen de 

spullen op woensdag op kunnen halen. 

- avondvierdaagse: de huldiging is niet doorgegaan 

vanwege de afwezigheid van Gerald en nemen we 

mee naar volgend jaar.  

Chantal 

5 Evaluatie spooktocht De evaluatie van de spooktocht maken Audrey en Wendy nog. 

Dit jaar liepen we met 4 monniken op het eerste pad en werd 

het laantje door 3 personen bezet. Het zeil hebben we 

vastgeniet dit jaar daardoor bleef het veel beter zitten, we 

waren ook op tijd klaar met opruimen. 

In de MR-vergadering hebben we complimenten voor het 

spoken gehad, de bezetting van het laantje was weer goed en 

leuk. 

Volgend schooljaar is de spooktocht op 6 juni 2019. 

Wendy 

6 Afscheidsavond 

groep 8 

Dinsdag 3 juli is de afscheidsavond. Van ons wordt hetzelfde 

verwacht als vorig jaar. De koffie/thee laten we i.o.m. de 

leerkrachten achterwege. 

Marielle gaat glazen, kinderchampagne halen, ice tea en chips 

halen. Als het warm weer is zorgt Marielle nog voor flesjes 

water.  

Drinken wordt gekoeld geleverd maar is bij serveren niet altijd 

meer koel, hier kunnen wij verder niets aan doen. 

Marielle laat de tijden nog weten via de app. 

Marielle 



2 personen dienen vroeg aanwezig te zijn om alles klaar te 

zetten: Marielle en Daniella 

Later komen helpen: Audrey, Veerle, Chantal, Jolanda en 

Marjolein. 

Elise is back up en Wendy geeft nog door of ze kan helpen. 

Marielle vraagt nog of Maaike en Irma kunnen/willen helpen. 

Graag iedereen in het zwart gekleed, Marielle zorgt nog voor 

een sloof o.i.d..  

7 Verdeling 

commissies 2018-

2019 

De commissies voor volgend schooljaar worden verdeeld. 

Als je niet bij een commissie ingedeeld bent, mag je natuurlijk 

wel helpen maar de commissieleden regelen het verder. 

Marielle 

8 Data OR-

vergaderingen 2018-

2019 en verdeling 

bestuur MR-

vergaderingen 

De data van de OR-vergaderingen worden vastgesteld op: 

maandag 24 september (incl ALV) 

dinsdag 20 november 2018 

woensdag 20 februari 2019 

donderdag 4 april 2019 

maandag 20 mei 2019 

dinsdag 18 juni 2019 

Bij de MR-vergaderingen volgend jaar sluit elke keer weer een 

OR-bestuurslid aan, de data worden verdeeld en worden 

onderaan de notulen vermeld. 

Marielle 

9 Foto en info brief OR Volgende vergadering gaan we bespreken hoe we omgaan 

met de activiteitenlijst. 

De volgende aanpassingen op de info brief doorvoeren: 

schoolreis eraf, sportactiviteiten i.p.v. sportdag en voorbeelden 

vermelden bij diversen. 

Woensdag 27 juni om 08.25 uur nemen we de foto voor op de 

info brief. Aan Irma en Maaike nog vragen of zij ook kunnen. 

Marielle 

10 MR-nieuws - AVG: Marielle licht het punt AVG toe vanuit de informatie 

welke zij bij de MR te horen hebben gekregen.Vanuit Inos 

is er weinig tot geen actie. Een kleine commissie is hier op 

school mee bezig. Ze zijn bezig om de brief voor de 

nieuwe leerlingen aan te passen en welke gegevens zij in 

het portaal mogen plaatsen en wat zichtbaar mag zijn voor 

iedereen. 

- Dit jaar vindt er geen husseling van groep 5 naar groep 6 

plaats. Er wordt alleen gehusseld als daar aanleiding toe is 

en dit jaar is daar geen aanleiding toe. 

- Communicatie wordt/is een project. 

- De leerkrachten Ellen en Karin stoppen bij de MR en Hedy 

en Wilma komen daarvoor terug. Sander is herkiesbaar 

gesteld en blijft nog. hij wordt de nieuwe secretaris. 

Van de oudergeleding stoppen Nadine, Angela en Suzian.  

Marieke Kavelaars, Suzanne van Dongen en Peter 

Wijninga nemen de plaatsen in. 

- Ludy wordt voorzitter 

- De MR heeft de begroting van de OR goedgekeurd. 

Marielle 



11 Financiën Wij hebben een bedrag over op de begroting. Dit komt doordat 

wij € 1950 begroot hadden voor de schoolreizen en uiteindelijk 

zijn de schoolreizen volledig door school en de eigen bijdrage 

van de ouders gefinancieerd en is dit bedrag overgebleven. 

School heeft een bedrag van € 587 van de schoolfotograaf 

ontvangen en zij willen dit terug laten vloeien naar de 

leerlingen vandaar dat dit is doorgestort naar de rekening van 

de Ouderraad. 

Hierdoor hebben wij geen geld van de spaarrekening gehaald. 

Een deel van het budget willen we volgend schooljaar 

beschikbaar stellen voor de kinderboekenweek, wellicht dat we 

een schrijver uit kunnen nodigen. 

Ook gaan we een bedrag van € 1500 voor de schoolpleinen 

bijdragen. Als hier een commissie uit voort mocht komen, dan 

is het wellicht een idee om nieuwe leden van de OR hierin deel 

te laten nemen omdat de leden die al langer lid zijn dit project 

al eens gedraaid hebben. 

Veerle/Elise 

12 Rondvraag Niemand heeft iets voor de rondvraag. Marielle 

13 Sluiting Marielle bedankt iedereen voor de aanwezigheid. Kim en 

Celestine ontvangen een boeket voor al hun inzet de 

afgelopen jaren. Marielle sluit de vergadering. 

Marielle 

 

Volgende vergadering is op maandag 24 september om 20.00 uur. 

 

 

 


