Verslag van de OR vergadering op dinsdag 17 november
Locatie: Hanneke van Zevenbergen Aanvang 20.00 uur.
Voorzitter:

Wendy de Kort

Aanwezig:

Debbie Kanters
Hanneke Zevenbergen
Cindy Reijnen
Hetty Aleman
Mieke Lemmens
Hatice Kilic

Notulant: Hanneke Zevenbergen
Afwezig: Hanneke Fleskens
Narda van Dalen
Marlies van den Brand
Agenda:
1. Opening
Wendy heet ons welkom en opent de vergadering.
2. Bespreken vorige notulen
9. aanschaf nieuwe hesjes / t-shirts
Het idee is om deze groen met een paarse opdruk te maken.
Voorkeur gaat naar hesjes die over de jassen aan kunnen. Maten 110/116,
134/140 en 164\170.
Liefst binnen voor de Opendag i.v.m. de rondleiding door groep 8.
Wendy gaat hiervoor kijken.
Onthulling van het nieuwe logo. Is goed ontvangen.
Wendy gaat thuis op de oude computer en tablet uitproberen of Office365 het
doet.
3. In en uitgaande post
Er is geen post.
4. Stand van zaken m.b.t. de carnaval
De presentatie is goed gegaan. Er zijn ondertussen 39 kinderen die meelopen en
Mechtild, Minet, July en Sjoerd waarschijnlijk ook.
Er komen steeds meer ideeën bij en iedereen is enthousiast.

5. Stand van zaken m.b.t. Sinterklaas
Het loopt allemaal.
Marlies heeft pepernoten, ranja en mandarijnen geregeld bij de Emte. In ruil
hiervoor moeten we wel een vlag in de school ophangen en de winkel op de site
benoemen. Hier zorgt Mieke voor.
Als er kleine kinderen zijn die tijdens de Sinterklaasviering moeten worden
opgevangen dan kan Wendy dat doen en Hatice kan helpen.Mieke geeft aan
Wendy door of er peuters zijn opgegeven die er gebruik van willen maken.
6. Stand van zaken m.b.t. de kerst
Woensdag 16 december is de kerstviering. Deze begint om 16.45 uur.
Wij als Or zijn aanwezig vanaf 15.30 uur!
Er wordt begonnen met een toneelstuk. Uit iedere klas mag er iemand meedoen.
Om 17.30 uur wordt er begonnen met eten. OR zorgt voor het toetjesbuffet. Over
hoe dit er precies uit gaat zien wordt nog overlegd.
7. Stand van zaken m.b.t. schoolplein
Wendy heeft verschillende mensen gesproken die zouden helpen. Het is nog niet
gelukt om het schoolplein te verven. Het was lastig om iedereen te bij elkaar te
krijgen en nu is het te nat. Daarom wordt het vooruitgeschoven naar februari of
maart.
8. Stand van zaken penningmeester/ouderbijdrage(budgetbeheer)
Dit agendapunt schuiven we door naar de volgende vergadering, omdat er nog
niets bekend is rondom de inkomsten en Hanneke is zelf afwezig.
9. Berichten team/directie
Er zijn geen berichten vanuit het team.
Het is overleg geweest rond de gebeurtenissen in Parijs.
Er was een landelijke actie om hier samen bij stil te staan. Onze school heeft het
wat breder getrokken, omdat er meer vergelijkbare dingen zijn gebeurd waarbij
stilgestaan hoort te worden. Dit dankzij een aantal ouders die hierover contact
hebben opgenomen met school.
10. Spreekbuis
Er is een klacht geweest over de TSO. Dit ging over een kindje dat iedere dag
overblijft en het is nog niet duidelijk hoe het opgelost wordt als zij een keer niet is
geweest. Zij heeft dan niet de mogelijkheid om dit in te halen.
Per 1 januari neemt July afscheid van school. Dit vinden we allemaal erg jammer.
11. Rondvraag
Er is niets voor de rondvraag.
Wendy sluit de vergadering om 21.45 uur
Volgende vergadering is op dinsdag 12 januari op school.

