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Agenda:
1. Opening
Wendy opent de vergadering en heet iedereen welkom.
- Gesprek over communicatie en besluitvorming in de werkgroepen.
Er is tussen Minet, Mieke en Wendy gesproken over de communicatie tussen school
en de OR. De communicatie verloopt niet soepel. Or word in een te laat stadium bij
de activiteiten betrokken waardoor wij het gevoel hebben dat we er achter aan
hobbelen. Minet heeft in een gesprek aangegeven dat de werkgroepen school en or
samen activiteiten moeten organiseren. Minet bespreekt dit met haar team. Alle
afspraken die gemaakt worden , worden gecommuniceerd naar Wendy.
We hebben met zijn allen besproken dat het van groot belang is om positiviteit uit te
stralen en uit de dragen op school. We doen het samen.
Er is een voorstel om de activiteitenlijst van de OR op te hangen naast de takenlijst
van het team, zodat de juiste personen goed te vinden zijn van weerszijden.

2. Bespreken vorige notulen
- Hesjes zijn binnen. Zie punt 7.
- In het vorige overleg is besproken dat iedereen eerste de notulen leest voordat deze
gepubliceerd word. Wendy geeft aan dat dit niet handig is aangezien je dus nu reply
mails krijgt. Nieuwe afspraak is : het verslag word naar Wendy gestuurd. Zij leest deze
door en past deze waar nodig is aan. Zij mailt het verslag naar jullie toe. Heb je op of
aanmerkingen dan graag dit terugkoppelen naar Wendy. Dit moet je dan wel voor de
vrijdag na de vergadering doen. Dan gaat de notulen ook op de site en naar leraren.
- Algemene ouderavond is op 14 juni.
In deze vergadering worden de financiële cijfers gepresenteerd en er komt iemand van
de GGD om te vertellen over seksualiteit en hoe daar mee om te gaan.

3. In en uitgaande post
- avondvierdaagse is op 14, 15, 16 en 17 juni. Aanmelden maandag 13 juni. Narda
vragen of ze de uitnodigingen en lijsten voor bij de deur nog heeft. We hopen op meer
aanmeldingen dan vorig jaar. Mieke de leraren enthousiasmeren dat ze meelopen..

4. Stand van zaken m.b.t.:
- Verven schoolplein
Benny Tenda heeft een aantal leuke ideeën gemaakt voor op het schoolplein. Er zijn
op school 3 maatschappelijke stagiaires die met een aantal ouders gaan verven.
Er is nog geen datum geprikt wanneer dit zal gebeuren.
- Koningspelen en sponsorloop
De koningsspelen en de sponsorloop worden dit jaar nog samen gedaan.
Or geeft aan dat wij dit niet handig en fijn vinden aangezien er nu veel dingen op een
halve dag worden gepropt. De werkgroep school gaf aan dat het dit jaar niet anders
kon. Or gaat aan Minet doorgeven of ze er voor volgend jaar rekening mee wilt
houden met de planning.. Terechte vraag van Hetty waarom de lijsten mbt inschrijven
alleen bij de bovenbouw hangt? Graag ook lijsten bij de onderbouw hangen daar
komen meer ouders langs als bij de bovenbouw! Niet geschoten is altijd mis.
- Voorjaarsmarkt 23 maart evaluatie
Het was een leuke avond, maar we hebben met de OR niet zo veel verdiend.
Er was al veel eten en minder druk. Misschien een idee om met de OR een andere
activiteit te organiseren voor de voorjaarsmarkt. Of we verzinnen helemaal wat
anders voor het goede doel. Het leuke is er inmiddels wel af en we moeten met iets
nieuws en fris komen. Bijv braderie buiten met muziek. De vraag is ook voor volgend
jaar of de gehele or erbij aanwezig moet zijn?
- 12 april opruimen van de aula. ( Cindy heeft met Sjoerd overlegd. De spullen staan
op zolder en in de kampweek wordt dit verder opgeruimd onder leiding van Cindy)
Dit is in de week van 13-14-15-16-17 juni
Donderdag de 16 wordt er opgeruimd. Als er nog meer dagen nodig zijn dan regelt
Cindy dit verder.

5. Stand van zaken mbt budgettering
- Opvoering van aanschaf hesjes in de jaarbegroting moet uit de reserve worden
gehaald. Zo ontstaat een onjuist beeld van de jaaruitgaven. Hanneke gaat hier nog
naar kijken. Komt ze in de komende dagen nog op terug. De budgetten worden ook
met het team gecommuniceerd, zodat zij ook weten wat er aan geld is en wat er mee
gedaan wordt.
- Volgend jaar worden er geen contante betalingen meer gedaan rondom de
ouderbijdrage. Het gaat vanaf dan alleen nog maar via de bank.
- Waarom betalen we meer voor het schoolreisje dan dat de werkelijke kosten zijn?
Er wordt een verantwoording afgelegd als er veel geld overblijft.
Er is ooit een enquête geweest, wat ouders leuk vinden als schoolreisje voor hun kind.
Daar kwamen de reisjes uit die we nu doen. Misschien is het een idee om deze
enquête opnieuw te doen? Om weer eens te polsen wat nu populair is en wat ouders
verwachten van een schoolreisje.
6. Werven extra inkomsten OR?
Ideeën zijn: - dingen verkopen
- workshops doen
- spelletjesmiddag
- rommelmarkt

7. Showen nieuwe hesjes….:-) de nieuwe hesjes zijn eindelijk binnen. Groen voor de
volwassen en paars voor de kinderen. Deze hesjes worden bij een aantal
buitenschoolse activiteiten zoals schoolreisje/schooltoernooien gedragen. Aanstaande
woensdag is het eerste toernooi, hand/voetbaltoernooi. De hele klas incl degene die op
de tribune zitten dragen deze hesjes. Aan aukje vragen of ze er een foto van wilt
maken zodat we die op de site van school en de fb pagina kunnen plaatsen zodat de
ouders ook zien wat we met het geld van de vrijwillige ouderbijdrage doen.

8. Berichten team/directie( n.a.v. brief Minet extra informatie?)
- Clustering
Minet wordt directeur van ons en het Heibosch. In het komende schooljaar wordt er gekeken
of er mogelijkheden zijn om de met scholen te fuseren. Ouders worden nadrukkelijk
meegenomen in het proces.
- Ouder bedankavond 2 juni / bingo.
Dit wordt weer een bingoavond.
Hetty, Cindy en Hanneke gaan dit organiseren.
Informeren of we de bingo weer kunnen lenen van de Spil. Dit kunnen we vragen
aan Steffie.
De leerkrachten worden gevraagd om lijsten met de hulpouders, zodat wij ze kunnen
uitnodigen.
De uitnodiging moet er tijdig uit. Liefst voor de meivakantie!
Als bedankje hebben we vorig jaar een plantje gehad. Mieke vraagt nu of de
kinderen een bedankje kunnen maken, dat we ouders nog kunnen geven.
- Algemene ouderavond 14 juni GGD Constance Jansen. Inhoud volgt.
Zie het kopje ‘vorige notulen’.
Is er meer info dan geeft Mieke dit aan ons door.
- Afscheid groep 8 op dinsdag 19 juli. Hier is de gehele or en mr bij uitgenodigd.
Deze avond is ook het afscheid van Mieke.

9. Rondvraag
- Hatice: Tip voor de boodschappenkar van de voedselbank. Zet hem ook eens op
een andere plek. Zodat ook andere groepen ook worden geprikkeld.
- Hatice: Maken wij (als OR) ons niet drukker over de ouderbijdrage en het
schoolreisje dan de andere ouders op school? Er zijn mensen die het moeilijker
hebben qua financiën die vertegenwoordigen wij ook. Er zijn meer ouders die dit
willen weten.
- Cindy: Wil graag weten wanneer er wat voor attentie gegeven moet worden. Hier
komen we nog op terug.
-Hetty: klopt het dat Laura het schooljaar niet afmaakt. Haar contract loopt nu tot 30
juni. Aukje en Laura zijn aangenomen voor in de nieuwe invalpoule. Hierdoor
kunnen ze waarschijnlijk ook het jaar afmaken.
- Hetty: Op de lijst van de sponsorloop staat dat de opbrengst is voor de YAG en de
Voedselbank. Kunnen we hier ook niet de OR bijzetten?
Dat gaat niet zomaar.
- Hetty: Klopt het dat er niets is gedaan met Pasen?
Vanuit de godsdienstmethode is hier zeker wel aandacht aan besteed.
- Hanneke Z.: Is er iemand die met mij het notuleren wil delen of het misschien wil

overnemen. Marlies en Hanneke gaan dit nu om en om doen.
10. Sluiting
Om 22.35 uur wordt de vergadering gesloten met dank aan de aanwezigen.
Volgende vergadering is op 31 mei om 20.00 uur.

