Notulen OR vergadering 19 september 2017

Afwezig: Marjo
Aanwezig: Sandra, Simone, Lieke, Sophie, Claudia, Nicole, Linda, Chantal, Will, Suzanne,
Evelyne

1. opening
Sophie opent de vergadering en neemt waar voor de voorzitter (Sandra)

2. Notulen vorige vergadering
Datum laatste vergadering OR aanpassen naar donderdag 7 juni 2018 ipv 9 juni

3. Ingekomen post / Ideeënbus
Ingekomen post: poster van een kaart maken: thema kerst voor kerstwerkgroep?

Ideeënbus: 1 briefje anoniem: willen graag 2 picknick tafels op het achterplein.
Antw: Helaas zal dit niet gaan ivm het parkeren van de auto’s, er staat een lage bank waar
opgezeten/gelegen kan worden.
Koolblaadje vermelden graag naam of groep op briefje anders wordt het moeilijk om te
antwoorden, Evelyne zal Rob mailen om dit op te nemen in het Koolblaadje.

4. Algemene ledenvergadering
Niemand gekomen
5. Financiën
- jaaroverzicht 2016/2017
80 % begroot € 14.500,-94% binnen € 20.433,-Extra uitgaven begin van het schooljaar shirts/broeken/sokken met name bovenbouw:
€ 1800,-Ook de vloer in de pannakooi is vernieuwd ivm kapotte knieën/broeken is nu van
rubber. Dit is door een ander bedrijf gedaan dan wie de kooi gezet heeft ivm grote

problemen met het andere bedrijf (zoals bekend in OR). De school, overblijf,
kinderstad, OR hebben bijgedragen aan de kosten van de nieuwe vloer.
Deze kooi moet binnen een aantal jaar vervangen worden en gaat zeker geen 10 jaar
mee (te veel mankementen vanaf het plaatsen), nieuwe offerte laten maken door het
bedrijf dat ook de nieuwe vloer heeft gelegd en daar zijn we nu voor aan het sparen
(geschat € 20.000,--). Misschien een idee om aan het einde van het schooljaar (rond
kerst) kinderen bloembollen te laten verkopen en de opbrengst te gebruiken voor de
nieuwe kooi.
Balans van dit afgelopen jaar:
Sparen € 500,-- voor het jubileum
Sinterklaas € 500,-- te kort
Kerst € 500,-- over
Carnaval € 500,-- over
Koolhovendag (sportdag) € 14,-- over
Toernooien € 700,-- over (meer investeren in kinderen die mee willen doen).
Verjaardagen € 560,-- over, mail naar klassenouders cadeau van € 25,-- per leerkracht,
niet iedereen dient bon in.
Diversen shirts over budget € 1600,-- te kort Lieke gaat shirts tellen waar nodig
bestellen we bij.
Pannakooi € 8000,-- (vloer) te kort
Totaal in € 20.000,-- – uit € 21.000,-- is netjes, geld moet ook op, we zijn een stichting
zonder winst oogmerk
Begroting aangepast volgend jaar (2017/2018)
€ 1,-- van de werkgroep Pasen naar de werkgroep sint
€ 0,50 van de groep diversen naar de nieuwe werkgroep Eindfeest groep 8 € 300,-totaal
Ouderbijdrage brief moet eind september eruit, zodat het betaald wordt van de
kinderbijslag. Bedrag blijft hetzelfde € 25,-- per kind. De 1e brief gaat digitaal met
school afgesproken, daarna (reminders) brief geprint in de klas. En de 3e reminder gaat
in een persoonlijke envelop. Tip van Sophie 1e reminder met brief dan een lijst naar
directeur wie niet betaald heeft dan kan de directeur/school een bel rondje met
reminder waarom er nog niet betaald is (vergeten, financieel niet mogelijk) doen. Vaak
praten mensen daar liever niet over met andere ouders en wel met een schooldirecteur.
Vragen aan directeur of hij hier voor openstaat in de volgende vergadering waar de
directeur bij aansluit.

6. Vragen en mededelingen vanuit de directie/info vanuit MR/ vragen aan de MR
Geen vragen vanuit de Directie
Jeroen is aanwezig als lid van de MR.
We hebben het in de vorige vergadering gehad over studiedagen na Sint en
Avondvierdaagse in te plannen zou dit een mogelijkheid zijn voor de MR om mee te
nemen. Veel ouders vinden het raar dat de kinderen dan niet vrij zijn aangezien ze dan erg
moe zijn.
De argumenten die eerder werden genoemd waren “ze zijn toch vroeg wakker dus kunnen
ze naar school” en “ouders moeten dan vrij nemen” maar dat moeten ze op de andere
studie dagen ook dus dat maakt niet zo veel verschil.
Jeroen zal navragen hoe dit tot stand is gekomen en komt hier op terug.

- Samenwerking OR/MR aanwezig vanuit MR
We willen de lijntjes graag kort houden door het bijwonen van elkaars vergaderingen
bijvoorbeeld 4 x per jaar aansluiten bij de MR. Dit hoeft niet de gehele vergadering maar
bijvoorbeeld alleen het eerste half uur. De indeling is als volgt:
21-11 Claudia,
20-2 Sophie,
22-5 Simone
Evelyne stuurt een mail met de lijst en de contactgegevens naar de MR
- etentje MR/OR
De planning van het etentje was niet helemaal soepel gegaan vooraf. We dachten in
samenspraak een datum te plannen, maar de datum was niet overlegd en al vastgelegd
door de MR verzetten kon niet meer.
We zouden het fijn vinden als de commutatie over de datum meer in overleg plaats
vindt zodat wij allemaal mee kunnen. Daarnaast is het voor ons heel onhandig om dit
aan het einde van het schooljaar te doen aangezien er dan nog veel voor school moet
worden geregeld met name in de laatste 2 weken komt dit niet uit (ook de leerkrachten
staan hier zo in) wij dachten dat het leuk zou zijn om het door te schuiven na de
zomervakantie als start van het nieuwe schooljaar, bijvoorbeeld altijd de 3e vrijdag in
september.
We hebben elkaar nodig en wij horen graag van de MR hoe zij hier in staan.

7. Dag van de leerkracht (taart/cadeau) en eventuele staking
Er wordt gestaakt dus we schuiven de dag van de leerkracht door naar maandag 9 oktober.
Bakken: Linda, Lieke (dislocatie), Nicole, Simone, Sophie, Claudia (reserve) via app nog
even reminder vrijdag 6 oktober dat er gebakken moet worden. Iedereen maakt 2 taarten
(behalve voor de dislocatie)
8. Kennismaking nieuwe directeur
Volgende vergadering uitnodigen ipv Ted > Evelyne neemt contact met hem op.

9. overzicht werkgroepen
- indelingen van leerkrachten bekend? Deze mailen naar Evelyne
Leerkrachten hebben al bericht wie er in welke groep zit en zullen deze week of volgende
week een mail sturen voor het eerste overleg (geldt voor alle werkgroepen).
- gaten opvullen vertrekkende OR leden > zie lijst in bijlage.
We willen graag meer ouders betrekken bij het versieren van de school. Misschien is het
een idee om dit ’s avonds te doen ipv overdag. We hebben dan alleen wel leerkrachten
nodig die dit ook willen (ivm alarm en sleutel) Suzanne oppert dit in het team en kijkt wat
de mogelijkheden zijn.
Op vrijdag kan groep 8 helpen met versieren/opruimen.
Er moet ook rekening gehouden worden met de dislocatie dit kost meer tijd om alles op
zijn plek te krijgen en ook niet te zuinig zijn met versieren.

10. Foto nieuwe leden/ huidige leden uniform op het bord
Allemaal(pas) foto mailen naar Sophie. Zorg wel voor een neutrale achtergrond.
Groepsfoto volgende vergadering gemaakt. Sophie maakt uitdraai voor bij de ingang van
school.

11. Cadeautjes afscheid OR leden (Ellen/Joyce/Ilona)
Cadeau Ellen: bon van Djewel Bijoux (Heijhoef)
Cadeau Ilona en Joyce: Primera bon (kan worden ingeleverd voor alle andere winkels)
Simone regelt dit.

12. Rondvraag
Sandra: Secretaris moet aangepast worden bij KVK inschrijvende en uitschrijvende
secretaris. Formulier heeft Simone zij stuur Evelyne berichtje hoe dit moet.

Simone: via ouders horen we terug dat in groep 8 een musical hoort en geen film oid heel
veel ouders vinden dit niet leuk. Suzanne geeft aan dat dit rechtstreeks met leerkracht
moet worden besproken. Het is jammer dat er dan 2 groepen wel een musical doen en 1
groep iets anders terwijl juist in groep 8 alle groepen met elkaar mengen.
Misschien kunnen wij als OR hierin iets betekenen. Groep 8 leerkrachten uitnodigen om
het hierover te hebben (Simone).
Actie lijst
Wat
Bericht in koolblaadje: geen anonieme
briefjes in de ideeënbus te doen maar met
naam of klas
Mail naar MR sturen wie wanneer aanwezig
zal zijn bij de vergaderingen + contact
gegevens
Taarten bakken voor Dag van de Leerkracht
maandag 9 oktober

Wie
Evelyne

Evelyne

Simone, Linda, Lieke (dislocatie) Nicole,
Sophie (Claudia staat reserve)

Versieren van school in de avond
Suzanne overlegt met team
Directeur uitnodigen voor volgende
vergadering

Evelyne

Werkgroep indeling leerkrachten mailen
naar Evelyne

Suzanne

Tellen van de kleding ivm bestellen

Lieke

Foto mailen naar Sophie (neutrale
achtergrond)

Allen

Cadeautjes vertrekkende OR leden
Simone
Overschrijven nieuwe secretaris bij KVK
Evelyne / Joyce /Simone
Leerkrachten groep 8 benaderen ivm
musical

Simone

