Ouderraad
Notulen 2 oktober 2019
Aanwezig: Anne, Sophia, Jiska, Kathelijne, Sabrina en Floor
Agendapunten:
1. informatie-avond: OR volgende keer eerder starten met koffiezetten en de deur
moet op tijd open zijn. Tijden van aanwezigheid doorgeven aan Floor.
2. Schoolfotograaf:
• Wie aanwezig vanuit OR: Martijn, Sophia en Kathelijn vanaf 10:00 uur.
• Rooster met tijden wordt gemaakt door school en lijsten met namen moet
uitgeprint worden. Normaal deed Huib dit maar dat is nu anders. In het postvak
van Floor ligt alles klaar die dag. (ligt er al in)
• Foto broertjes en zusjes die niet op school zitten aan het begin van de ochtend.
08:15 tot 09:00 uur. Daarna starten de groepen op.
• De leerkrachten zorgen dat ze die tijd aanwezig zijn of ruilen in tijd maar geven
dit voor 17 oktober door.
• Wellicht handig om wenkleuters te vragen voor de schoolfoto – vraag aan de
kleuterjuffen.
3. Social schools: OR wil zelf een inlogcode voor social schools. Dit om ouders te
vragen voor activiteiten. Dit gaat Floor navragen bij Marian/ Kim. Tot die tijd gaat
het via Floor.
• Actiepunten: 17 oktober een oproep plaatsen voor schoolfotograaf .
• Opvallend dat nieuwsbrief wel over de mail komt, maar niet via Sociaal School.
Floor gaat navraag doen.
4. Sinterklaas: vanuit team - Rianne en Inge.
• Tijdspad: 16 november aankomst Sint in Nederland. Vrijdag 15 november
versieren school vanaf 12:30. Groep 8 helpt hierbij, indien nodig.
• Er moeten nieuwe versieringen gekocht worden i.v.m. uiterlijk Pieten. Wij
houden ons aan Sinterklaasjournaal, dit is besloten in overleg met Marian.
Wellicht ook de kleding van de pieten????
• Kathelijn zorgt voor strooigoed/ losse kruidnoten/ versieringen en lijm voor de
baard van Sint.
• Sint is de man van juf Tonny. Pieten worden geregeld door Rianne en Inge.
• Or wordt uitgenodigd bij eerste vergadering.
• Afspraak cadeaus: groep 1 t/m 8 heeft 1 schoencadeau en groep 1 tot en met 4
heeft 1 5 december cadeau. Cadeaus hebben een goede kwaliteit.
• Floor zorgt dat Brahim materialen in het technieklokaal zet op 14 november.
5. Kerst: vanuit het team: Liesbeth, Andreas en Noelle.
• Tijdspad; donderdag 5 december Sinterklaasspullen opruimen. Vrijdag 6
december opbouwen kerst. (ochtend) 20 december opruimen kerst vanaf
12:00 uur.
• Floor zorgt dat Brahim materialen in het technieklokaal zet op 5 december.
• Dit schooljaar op school met diner in de klassen.
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Idee kerstreceptenboek maken en verkopen al neergelegd bij Liesbeth. Ook het
toneelstuk idee. Floor en Anne doen navraag.
Nieuwe verlichting/ partytent aanschaffen voor OR.
Sabrina komt Esther en Anne ondersteunen bij de kerstcommissie.
Uitnodiging vergadering volgt vanuit leerkrachten.

6. Nieuwjaarsborrel: dit jaar weer een nieuwjaar borrel. Anne doet inkopen.
Overleg is Kim/ Marian.
7. Jaarverslag 2018/ 2019 maakt Anne. Budget verslag is Kathelijn
verantwoordelijk voor. De rekening van musische vorming en rekening
musicalavond komen nog. De rekening van musische vorming is onbekend of die
nog komt. Hier was Huib mee in discussie.
8. Ouderbijdrage verhoogt nar 50 euro. Inmiddels is de brief mee gegaan naar
ouders.
9. Groene schoolplein actie gestart. Een groep ouders wil aandacht gaan besteden
aan het uiterlijk van et schoolplein. Huib heeft vorig schooljaar al wat gesprekken
met deze ouders gehad. Sophia gaat contact leggen met deze groep. Ook
informeert Floor bij Marian/ Kim wat de stand van zaken is.
10. Activiteiten buiten school meer promoten, zoals Avondvierdaagse en
zwemvierdaagse. Door aanwezigheid leerkrachten en t-shirt. Dit wordt een
bespreekpunt in de vergadering bij de leerkrachten.
11. Or opzoek naar nieuwe leden. Kim/ Marian zetten dit weer in de nieuwsbrief.
12. Sfeerhoek: leerkrachten zelf verantwoordelijk. Behalve met activiteiten OR.

