Notulen OR vergadering maandag 5 oktober 2015
1. Opening:
Jacqueline de Waard opent de vergadering om 19.22 uur.
2. Goedkeuring notulen vorige vergadering d.d. 17 maart 2015
Notulen zijn naar ons inziens niet ontvangen. Maar er is eigenlijk nooit commentaar op de notulen.
Dus gaan ervan uit dat ze goed zijn.
3. Evaluatie Algemene Ouderavond/informatie avond
Helaas was de animo voor de avond niet zo groot. Het zijn vaak de vaste groep ouders die er wel zijn
en ook een vaste groep die ontbreekt.
Er wordt besproken dat in het verleden ook is geprobeerd met gastsprekers etc. om de deelnemende
groep te vergroten. Maar dat dit ook niet werkt.
Wij zijn van mening dat je voor je kinderen komt en het dan niet uitmaakt hoelang het duurt.
4. Evaluatie schoolreis
De schoolreizen waren geslaagd. Het issue vooraf dat het voor de kleuters te ver rijden was, bleek
achteraf heel erg mee te vallen. Kinderen hebben zich in de bus prima vermaakt.
Er waren twee “klachten” binnen gekomen over groepjes in Duinrell en de begeleiding. Dit heeft
Ingrid opgepakt en opgelost.
5. Commissies bepalen:
 Sinterklaas
o Helene
o Sacha
o Mijke
o Diana
o Nelleke (school)
o Nicole R (school)




Kerst
o
o
o
o
o

Jettie
Ellen
Kelly
Marijke (school)
Nicole R (school)

Voorleesontbijt
o Jacqueline
o Helene
o Mijke
o Ingrid (school)
o Nicole de J. (school)





Pasen
o
o
o
o
o
o

Francyline
Wendie
Diana
Ellen
Els (school)
Anita (school)

Schoolreis
o Jacqueline
o Sascha
o Kelly
o Nelleke (school)
o Marijke (school)
o Leenke (school)

6. Rondvraag
 Ingrid Monnee: Wie kan 10 november in de middag op school zijn voor de visitatie.
Jettie, Kelly en Ellen melden zich hiervoor aan.
 Francyline Lodder: Er zijn de afgelopen perioden wat mails verstuurd, die niet iedereen
heeft gehad. Of we erop willen letten dat vanaf heden de OR mail naar alle leden
verstuurd wordt.
 Helen Bouman: Hoever staan we met de plannen van het schoolplein? Ingrid en Kelly
vertellen dat we nu in de fase van tekeningen en akkoord zitten. Zodra dat allemaal
akkoord wordt gegeven (moet ook nog even naar Acis) kan André Oorbeek aan de slag.
Het plein is openbaar straks, dat was een voorwaarde voor de subsidie. We moeten hier
in het begin even goed op letten en kijken wat er gebeurt. Vanuit het verleden is helaas
gebleken dat het dan een jeugd hangplek kan worden.
 Nelleke Schumm: Kunnen we de volgende vergaderingen plannen op een dinsdag of
donderdagavond, ivm werkdagen Ingrid en Nicole?
7. Datum volgende vergadering
Nieuwe vergadering wordt gepland op donderdagavond 5 november, 19.00 uur.
8. Sluiting
De vergadering wordt rond 20.20 uur afgesloten.

