NOTULEN OUDERRAAD, 06 juni 2019
Aanwezig
1. Jolanda Sinnige (Penningmeester)
2. Dyana van Kooten
3. Marita Maarse
4. Esther Biesheuvel
5. Katja Mulder
6. Wouter Gimpel

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Daniëlle Dol (Voorzitter)
Eveline de Wit
Tamara Onos
Laura Schippers
Ilse Loeve (te gast)
Marit Boone (te gast)

Afwezig
13. Antoinette Böcker
14. Marjolein Waasdorp
15. Sander Veldhoen

Agendapunt
1 - Opening
De voorzitter Daniëlle opent de vergadering en heet de twee gasten Ilse Loeve (moeder
van Airyn gr. 5) en Marit (moeder van Beau gr. 1/2A en Julie gr. 4) hartelijk welkom en
hoopt dat ze ons OR team willen komen versterken.
2 - Notulen
De datum bovenaan de vorige notulen klopte niet. Er stond 27 september 2018, maar
moest zijn 24 januari 2019. De juiste notulen zijn nogmaals rondgestuurd met de agenda
van deze vergadering.
3 - Mededelingen/ingekomen stukken
- De notulen en het huishoudelijk reglement worden naar Claudia gemaild voor op
de website van de school.
- Het nieuwe huishoudelijk reglement van de OR wordt unaniem goedgekeurd
door alle OR-leden en zal ook naar Claudia gemaild worden voor op de website
4 – Evaluatie Opa en Oma dag
Er is iets misgegaan met de communicatie tussen school en de OR met de opa en oma
dag. Er was deze vergadering niemand aanwezig die daarbij betrokken waren. Dus dit
bespreken we de volgende vergadering.
5 – Evaluatie Pasen
- High tea was een succes. Sommige ouders vonden het erg zoet. Misschien
volgende keer iets meer de broodjes/hartig/sandwiches promoten?
- Per groep waren de high-tea tijden verschillend. Ivm eventuele warme hapjes
volgend jaar de tijden communiceren naar de ouders?
- Het eieren zoeken was ook een succes. Wel wat onhandig dat de kleuters
opeens buiten wilden spelen. Hierdoor moesten de eieren voor de bovenbouw
op het grasveld voor de school verstopt worden. Niet echt veel verstopplekken
daar.
6 - Evaluatie Sportdag
- De hulp van de stagiaires CIOS (oa. Ritchie) en de gymleraren (Jef en Roel) was
goed.
- Communicatie van school naar de hulpouders was er niet. Marita was er erg
druk mee, maar mocht niet baten. De dag zelf liep goed!
- Volgende keer weer liever NIET op maandag. Hulp van ouders is dan lastig.
- Bovenbouwhulp alleen op de spellen, niet op de groepjes. Ging goed!
- Onderbouw gemengd was wat lastig (“saai”) voor groep 4.
- Volgend jaar misschien kleuters en gr 3/4 scheiden?
- Volgend jaar nemen Wouter en Sander de sportcommissie over. Invulling
hierover volgt nog.

Actie door

Laura
Laura

Wouter/Sander
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7 – Financiën/budget
- Alle evenementen zijn binnen het budget gebleven.
- Alleen schoolreisje valt dit jaar iets duurder uit, maar in combinatie
met alle andere uitgaven is dat geen probleem.
- Het potje ‘lesverrijking’ is dit jaar weer nog niet volledig besteed. (50,per klas). Suggestie om het bedrag wat over is na een schooljaar over
te zetten in een “versierpotje” om de kerstversiering oid mee aan te
schaffen.
- Lief en leed potje is dit jaar iets hoger uitgevallen.
- Openstaande schoolbijdrage dit jaar bijzonder laag. “moderne
betaalmiddelen” werken goed. Ook Claudia reageert hier heel kordaat
op. Goede regelingen getroffen met ouders. (Nog maar 5 openstaand.)
8 – Komende evenementen: Schoolfeest
- Vrijdagavond 5 juli zal er een schoolfeest zijn. Thema: Dieren.
Tijden onderbouw: Inloop vanaf 17.45 uur
Feest van 18.00 – 18.45 uur
Tijden bovenbouw: Inloop vanaf 18.45 uur
Feest van 19.00 – 20.00 uur
150,- budget
DJ/licht/geluid regelt Daniëlle. Stef en Guido Lanser worden gevraagd.
Versieren/Opbouw
Schenker
Inkoop
Opruimen
Verkleed komen wordt gewaardeerd!
9 – Komende evenementen: Schoolreisje
- Schoolreisje is Dinsdag 9 juli
- Gr 1-4 gaat naar het Linaeushof. Hulpouders nodig voor gr 1-3.
Leraren, Zuzan en Kamar lopen ‘los’ rond.
OR basiskamp: Antoinette, Daniëlle, Marit en Wouter
Marjolein en Sander begeleiden een groepje?
- Gr 5-8 gaat naar Almere SEC-survival. Geen extra hulpouders nodig.
Leraren gaan met de klassen mee.
OR basiskamp: Dyana/Laura/Katja/Marita/Jolanda
- Vervoer Linaeushof:
Voorrijden om 8.30 uur
Vertrekken om 8.45 uur
Ophalen/vertrekken om 14.45 uur
Op school om 15.00/15.15 uur
- Vervoer SEC survival:
Voorrijden om 8.45 uur
Vertrekken om 9.00 uur
Ophalen/vertrekken om 14.15 uur
Op school om 15.00/15.15 uur
Rondvraag
- Ilse wil definitief wel in de OR en zal volgend jaar het
penningmeesterschap van Jolanda gaan overnemen.
- Marit wil ook in de OR en zal het penningmeesterschap samen met Ilse
gaan doen.
- Jolanda zal het volgende schooljaar gebruiken om alles rustig over te
dragen aan de nieuwe dames.

Jolanda

Daniëlle
Wouter/Jolanda/Esther
Dyana/Ilse
Jolanda/Daniëlle/Ilse
Met z’n allen
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-

1 juli wordt de nieuwe formatie bekend gemaakt in de nieuwsbrief
Communicatie vanuit school via Tamara en Eveline naar de OR is erg
duidelijk en bevalt erg goed.
Schooloptreden gaat niet door.
Zolder is netjes opgeruimd. Wouter wil hier wel nog een keer een
stofzuiger overheen halen.
Antoinette heeft de sleutel van het OR-postbakje. Zij zal hem aan
Jolanda geven.
Nog een opmerking over het afzeggen van de vergaderingen; er kan
natuurlijk altijd plotseling wat tussenkomen, maar de voorkeur gaat er
wel van uit dat er eerder afgemeld wordt.
De volgende vergadering worden alle evenementen weer ingedeeld en
dan zou het wel fijn zijn als iedereen er bij kan zijn.

Wouter

Sluiting
Marita neemt na 3 jaar en Dyana neemt na 7 jaar afscheid van de OR en
worden met een bloemetje en een bonnetje bedankt voor al hun inzet van de
afgelopen jaren.
De vergadering wordt om 22.07 uur door de voorzitter gesloten.
De volgende vergadering staat gepland op donderdag 05 september 2019 om
20.00 uur (In principe bij Katja thuis – Kleine Poellaan 12).
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