Notulen OR vergadering van maandag 16-01-2017 20.00 uur
Sanne en bij start Lonneke (team) – Jet (voorz.) – Miranda –Anick - Lotte – SimoneCarolien - Bernadette (secr.)
Ellis

aanwezig
afwezig

Agendapunt

Bespreekpunt of Besluit

1. Opening •
•

Lonneke haakt bij start eventjes aan om meer te vertellen over
Communicatie en de Website. Marloes (vanuit haar rol als
communicatiedeskundige) heeft ook meegedacht en via haar vol gt
nog feedback. De provider is stichtelijk aanbesteed, daar zit een
afhankelijkheid. Nu is er een oude werkwijze voor de webomgeving
die niet langer wordt ondersteunt; vandaar dat dit nu met meer
snelheid aandacht vraagt.

•
•

Actie door

Vraag
aan
ieder:
Wat
is
passend
tav
nieuwe
communicatie?
Welke ideeën behoeften zijn er? Dit mailen aan Lonneke.
Kijk bijvoorbeeld ook eens rond op sites van scholen, wat spreekt je Allen
aan wat zou handig zijn. Het gaat om ideeën voor een nieuwe site
en niet zozeer mankementen van de huidige site (dat die er zijn, dat
is bekend).
Ideaal vanuit school nu:
- Nieuwsbrief vanuit directie op vaste tijden
- Leerkrachten houden daarnaast zelf hun eigen deel van de
webomgeving bij op momenten dat dit relevant is /past.
 Tip daarbij: enigszins eenzelfde verwachtingpatroon per
leerkracht, frequentie/mate waarin de website gevuld
wordt.

2. Notulen

•
•
•
•

•

Carolien gaat aan de slag met een spuitbus witte verf wanneer
het weer het toelaat. Laatste deel belijning schoolplein.
Geluidsinstallatie, Thijs heeft nog een aantal suggesties gedaan.
Vooral met oog op veiligheid, dit loopt verder en is afgestemd.
Carolien oriënteert zich op extra licht voor op het podium.
Bernadette heeft over hulpouderformulier extra contact gehad
met Anita (zie ook punt 3 kerst hieronder). Er zat een fout in de
digitale terugkoppeling waardoor de activiteiten niet gekoppeld
werden aan de kolommen met namen van ouders. In contact
met Anita nu het hulpouder formulier snel definitief maken en
via Anita een verzending uit doen. Vervelend dat dit zo lang
duurt voordat we het compleet kunnen maken. We vinden het
fijn dat ouders zich opgeven en willen hen dan ook graag
daarvoor bedanken en een terugkoppeling doen.
Aanvullend checken of het veld is ingevuld:
“Zijn er onderwerpen of ideeën waar u wilt dat de OR aandacht
aan besteedt.”

Carolien

Carolien

Bernadette
Anita

Bernadette

3. Kerst en
Sint terugblik

•
•
•

•

•
•
•

4. Koningsdag

•

•

5. Info vanuit
het team

•
•

•

•

Sint verliep erg leuk. Sint deed het heel mooi in de klassen.
Ondanks niet startende grasmaaier.
Er was een hapering mbt de hulpouders Kerst en
terugkoppeling richting hen. Ouders die betrof hebben we
excuus aangeboden en dit is verder uit de lucht. Vervelend voor
de organisatoren van Kerst dat dit zo liep.
Dit jaar voor het eerst de hulpouders Sint waren ook de
hulpouders kerstversiering. Het was erg rommelig e n mn de
kerstspullen waren lastig bij elkaar te zoeken (bijv. onde rdele n
van kerstbomen). Intussen spullen weg uit kelder, na iedere
activiteit zoveel mogelijk spullen van die activiteit opruimen e n
weg doen wat weg kan.
Carolien heeft nu net na de kerst voor volgend jaar 2 kunstkerstbomen aangeschaft, makkelijk op te zetten.
Idee: leerkrachten komend jaar eerst zelf de eigen kerstspulle n
laten pakken. Daarna de OR spullen, zodat duidelijker wordt
wat van wie is.
Aanvullend, hebben we het over het opruimen van de kelder.
Een punt dat steeds terugkeert. Nu er mogelijk extra actie komt
tav ventilatie kelder, moet er misschien zondermeer geruimd
worden. Idee: vooral het OR hoekje opruimen & na iedere Allen na ieder
activiteit
activiteit, weg wat weg kan.
Welke invulling voor Koningsdag, Sanne checkt binnen team Sanne
wat de ideeën zijn. Alle wensen zijn mogelijk sport of andere Anick
activiteiten. Datum is 21 april. Leerkrachten: Hilde, Susanne
en Sanne. Anick houdt contact.
In hulpouderformulier staat nu “sport-activiteit” genoemd;
maar dit kan nog alle kanten op.
Er is de behoefte aangegeven dikke mat in de gymzaal icm
ouders OR (Tandem) Neder Asselt. Ellis stemt af met hen, maar
het heeft nu nog niet tot een contact geleid.
Intussen is er gecheckt. Er is wel een trampoline en geen dikke
mat. Evt. is contact mogelijk met Piet Marrechal (bestuurder
sporthal).
Er was een vraag of er ouders zijn vanuit de OR die willen
aanhaken bij een “gebruikersoverleg van Kion”. Bernadette
heeft teruggegeven dat er ouders zijn die graag willen
meedenken, maar dat het tijdstip erg lastig is. Daarnaast de
vraag of de OR de juiste plek is voor deze vraag. Sanne gaat na
of dit niet iets is voor de MR.
Vandaag gestart met nieuw Jeelo project. Daarbij volgt een
uitstapje voor groepen 4-8 (rijksmuseum in februari). Inge
schrijft een stukje voor nieuwsbrief, bussen zijn geregeld vanuit
het museum. Qua tijdstip zullen leerlingen wat later terug zijn
dan de schooltijd.

Ellis en OR
Neder Asselt

Sanne

Inge

•

6.
herkenbaarheid, shirt
of hesje

Budget (vanuit OR) voor culturele uitjes is nu € 3,- (voor de
groepen die naar het rijks gaan) en zijn daarmee besteed voor
dit uitje. Extra kosten worden aangevuld door de stichting.

Gebruik: uitjes, sporten, zomer en winter, niet schimmelen bij vocht
Miranda heeft iets gevonden € 5,60 per stuk bij afname honderd
Aantal leerlingen 150.
Optie: hesje kiezen met betrokkenheid van de leerlingen. Sanne
neemt het mee binnen teamvergadering. Miranda blijft betrokken
en heeft wat suggesties geprint. Carolien kijkt ook nog even.

7. Verkeer
8. Jeelo:
vervolg
sponsoractie
Samen aan
Tafel

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

9. Appels

•
•

10. Carnaval

11. School
reisje

•
•
•

Nieuwe commissie leden voor volgend jaar gezocht, zodat
warme overdracht mogelijk is.
Een wens was wat extra aankleding en een geluidsinstallatie.
Victorien vraagt na hoe voorziening voor eten is geregeld.
Wordt er gebruik gemaakt van Hermanussen/ Maldenburcht en
koppelt dit terug aan Jet : actie Jet
Toevoeging van een juf in werkgroepje vervolg sponsor-loop is
gesuggereerd, Sanne neemt dit mee check
Er is € 350,- gereserveerd voor extra activiteit leerlingen en
ouderen.
Gedachte hierbij, alle ouderen opa’s en oma’s mogen aanhaken
(ook buiten het dorp).
Simone en Miranda helpen bij het vervolg en inkleding van de
zinvolle besteding van de sponsorgelden.
Thema nieuw Jeelo project: jongeren leren van ouderen. Een
suggestie, eten maken wat je vroeger vaak at.
We spreken ook nog even over pannenkoekendag. Idee is om
dit wel los te blijven zien van de activiteit Samen aan Tafel.
Evt is er de mogelijkheid om met Maldenburcht af te stemmen
over welk eten zij kunnen leveren. Kinderen zouden het dan
feestelijk uit kunnen serveren.
Check haalbaarheid en tijdlijn. Nog voor de carnaval is de
afsluiting van Jeelo. Sanne checkt wat een goed moment is,
wel/niet afsluiting van Jeelo.
Tip: actief nodigen / flyeren
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Miranda
Allen

Jet
Sanne

Miranda en
Simone

Sanne

Hoeveelheid appels, is het nu teveel? Lotte doet een check
volgende vergadering komen we erop terug.
Mbt afname van het fruit door bovenbouw. Merendeel fruit is
gewoon goed. We hebben er bij stilgestaan en accepteren
huidige situatie.

Lotte

Carnaval; Jet en Anick & Jitte en Sanne hebben morgen
overleg en dan vervolg. Carnaval draaiboek met update is er.
Doc. uit 2016 is niet te openen.
Schoolreisje; dit jaar hetzelfde als andere jaren.
Kleuters, Blije Dries.

Jet Anick Jitte
Sanne

3,4 en 5 Tivoli
6,78 Toverland
•

Mbt 2018 is er de wens bij een aantal ouders om iets anders te
organiseren (bijv. Nemo). Mogelijk een in vulling voor een deel
van de groep.

12. Financiën

•
•
•
•

Kosten wagenberg en hoeveelheid appels, zie punt 9.
Herkenbaarheid shirt een voorstel volgt, punt 6.
Kosten cultureel uitje, zie punt 5
Bernadette
Bernadette schrijft Charlotte uit bij Kamer van Koophandel,
Lotte staat nu ingeschreven als penningmeester. Ook Ellis, Anick
en Simone zijn intussen ingeschreven.

13.
Veldje
achter school

•

Omheining wordt verzorgd (diervriendelijk) door werkgroep
schoolplein, zodat er wel dieren in kunnen.
Maaien kan (we hebben vrijwilligers), dieren ook. Het hoe en
wat dit volgt verderop in voorjaar.

•

14. Rondvraag

•
•
•

Actiepunt voor allen na iedere activiteit evaluatie bijvoegen in
draaiboek. (Bijv kerst meer gluhwein en Aloys actief nodigen)
Kopieerapparaat code voor OR (penningmeester) pakt Lotte op.
Eind van de week ijsbaantje via Anita mag een aparte mail uit
naar alle ouders, zodra de baan gereed is.

Carolien

Lotte
Jet

Afsluiting en
nieuwe datum

•
•

Agendapunten: o.a. Schoolreisje, Fruit, Herkenbaarheid
schoolhesje/shirt zijn volgende keer een agendapunt.
27 maart volgende vergadering; locatie Lotte

activiteit

teamlid

OR trekker

St. Maarten

Jitte en Anne-Mieke

Ellis en Miranda

Kinderboekenweek

Jacqueline

Jet en Anick

Fiets en verkeer

Lonneke

Bernadette en Carolien

Sponsorloop/activiteit als
afsluiting JEELO thema in de
week van 14 nov.

Janneke

Miranda en Anick

Sint

Hilde en Susanne

Carolien en Anick

Kerst

Hilde en Susanne

Miranda, Lotte en Simone

Carnaval

Sanne

Anick en Jet

Koningsdag

Hilde, John en Susanne

Anick en Ellis

Schoolreis 18 mei*

Lonneke

Jet en Lotte

Schoolplein

Jacqueline

Carolien en Jet

