Notulen OR vergadering donderdag 15 maart 2018

Afwezig: Simone, Marjo, Sophie, Suzanne
Aanwezig: Sandra, Claudia, Lieke, Nicole, Linda, Chantal, Will, Daniëlle, Patrick, Evelyne
1. opening
Sandra opent de vergadering en heet iedereen welkom
2. Notulen vorige vergadering
Goed gekeurd
3. Actielijst vorige vergadering
Zie lijst
4. Ingekomen post / Ideeënbus
Ingekomen post: KvK Joyce is uitgeschreven
Ideeënbus:
- Stalen dak geen gaten in dak; geen verdere actie
- briefje voor leerkrachten groep 8( leerlingen raad) wordt door Will in de juiste bus
gedaan

5. Financiën
We zitten nu op 89,4% wat betaald is…
3 klassen 100% gehaald (1/2 D; 5A;5D)
1 klas maar 72% (6D) en 3 klassen tussen de 76% en 79% (3B;6A;7C)
De rest zit tussen de 83% en de 96,4%
Graag afstemming laatste 10% te doen; graag toch nog proberen om meer binnen te
halen.
Wellicht dat volgend jaar meer mensen niet willen betalen door alle media aandacht
op dit moment. Een idee: bij de brief een uitleg geven wat er met het geld gedaan
wordt en dat het echt alleen voor de kinderen en activiteiten op school wordt gebruikt
en als er te weinig betaald wordt we bepaalde activiteiten niet meer kunnen doen
(denk aan sint, kerst, carnaval..)

6. Vragen en mededelingen vanuit de directie/info vanuit MR/ vragen aan de MR
Niets te melden

7. Werkgroepen
7.1 Carnaval
Nog geen evaluatie gehad.
Om het enthousiasme onder de helpende ouders te vergroten is het misschien eeen
idee om ook spelletjes zonder ouders te doen met name op de vrijdag zou dit in de
praktijk wel kunnen.
Voor oudere kinderen misschien een soort competitie maken dat ze een zakje chips
of een reep chocolade kunnen winnen bij de hoogste scoren zodat ook zij gebruik
blijven maken van de spelletjes (ook met keuze spelletjes goed kijken wat groep
7/8 leuk vind).
Chips voor leerkrachten: extra inkopen geen probleem
Oud leerlingen die met een ouder meekomen om te helpen wel toe laten
Eén lijn trekken geen kinderen mee nemen of iedereen mag zijn kinderen
meenemen (jonger of ouder). Oud leerlingen die niet bij een ouder horen idd de
deur wijzen die hebben er niets te zoeken onder schooltijd.
Lunch moet anders worden ingevuld 2 groepen ochtend en middag ploeg waar je
je voor kunt opgeven. Er zit 2 uur tussen dus iedereen kan makkelijk naar huis om
te eten. Mochten er een aantal ouders zijn die de hele dag komen helpen dan kun je
als nog een lunch aanbieden. Niet vooraf opgeven of ze willen lunchen dan komen
ze alleen maar daarvoor.
Nicole: Uitje voltage gewonnen mochten geen eten drinken mee nemen. Kunnen
regelen dat ze toch een leuk uitje hebben met drinken, chips, en ijsje voor totaal
€50,-- ( € 25 van school en € 25 van OR).
Financiën €1740 was gebudgetteerd en we hebben €

uitgegeven

8. Rondvraag
-

-

Ouderraad eigen FB pagina voor activiteiten een leuk idee maar wie gaat dit
regelen met Raymod (ivm kinderen die niet op sociale media mogen komen) en
wie gaat dit oppakken? Sophie iets voor jou?
Volgende maand (17 april) weer vergadering nodig? Nee tenzij er iets belangrijks
voorbij komt. De volgende vergadering is dus 7 juni!
15 juni stad Parijs etentje MR/OR niet vergeten!

Actie lijst
Wat

Wie

