aanwezig
afwezig

Notulen OR vergadering van maandag 08-05-2017 20.15 uur
Lonneke (team) – Jet (voorz.) – Miranda –Anick - Lotte - Carolien - Ellis -Bernadette
(secr.)
nvt

Agendapunt

Bespreekpunt of Besluit

Actie door

1. Opening 
2. Notulen

Naar aanleiding van verslag:
 Website is af en wordt nu gevuld.
Carolien
 Laatste deel belijning schoolplein.
 Geluidsinstallatie is geregeld. Losse snoeren en driepoten en
lampen worden veranderd.
 Materialenlijst gymzaal en check dikke mat volgt. Lijst met Ellis en
Lonneke
leerdoelen volgt via Lonneke.
 Kelder is leeg, nu zijn er gelamineerde vellen gemaakt per
thema’s (overzichtelijk: wat, waar) en goed afsluitbare Curver
bakken voor materialen. Planken en stellingen volgen.
 Bedankjes voor hulpouders via de app zijn leuk! Bedankt
Simone.

3. info vragen
vanuit team




4. Korte
terugblik
Koningspelen
En Samen aan
Tafel

Thema’s Jeelo volgend jaar worden nu ingepland voor het
schooljaar 2017-2018. Op 12 juni preventie-uitleg door de
Brandweer bij het huidige Jeelo thema.
Momenteel planning voor volgend jaar, schoolreisjes/uitjes. Dus
volop aan de slag, verder geen bijzonderheden of mededelingen

Koningsspelen
 Koningsspelen verliep goed, goede sfeer. Volgend jaar drie
scholen samen, dus weer grotere organisatie vgl. 2016.
 In de ZE stond alle info goed en duidelijk, wel waren er nog
vragen. We constateren dat dit nooit helemaal te ondervangen
is. Fijn dat info in ZE kloppend en volledig was.
Samen aan tafel
 Was heel gezellig en verliep goed.
 Er zijn mensen die willen lezen op school, Lonneke neemt
Lonneke
hierover contact met hen op.
 Gedachte om naast de Driestroom ook Mijlpaal uit te nodigen
bij musical groep 8.

5. Schoolreisje







Rekeningen schoolreisje en bussen zijn betaald
Blije Dries wordt ter plekke betaald (dat is circa 400 euro).
Jet regelt hiervoor de financiën in overleg met Lotte.
Welke ouders meegaan met uitje, verloopt via contactouders.
Jet zorgt voor een stukje in de ZE. Het hoe laat en wat en hoe
moet nog volgen.
Email adressen contactouders aan Jet zenden door Bernadette.
Lonneke zal niet in het park Tivoli aanwezig zijn wegens een

Jet

Bernadette

overleg, zij is wel nabij en gewoon bereikbaar.
6.
Herken- 
baarheid, shirt
of hesje



6. Schoolplein









T -shirts met ongeveer dezelfde opdruk als bij kleuters.
Proefdruk is binnen. Factuur is betaald en de shirts komen
binnen nog voor de schoolreisjes. Op 16 mei wordt dit
verzonden.
Ochtend 18 mei worden ze uitgereikt en alle kinderen zijn
verplicht om ze te dragen.
Daarna weer innemen per klas en 1 was-ouder. Lonneke geeft
dit door aan de leerkrachten.

Lonneke

Suggestie lei-lindes bij voorkant lokalen waar zon veel op staat.
Dit wordt nader bekeken.
Momenteel veel afval en ook vandalisme (bijv. ook veel zand uit
zandbak).
Vooruitblik “Samen leven” als Jeelo thema. Klassen hebben
kluslijst van Mart bekeken; wat kan ieder doen (kleuters zand
scheppen, andere leerjaren containers verplaatsen). Extra doel
hierbij is meer verantwoordelijkheid bij leerlingen zelf leggen.
Afstemming met BSO loopt al en wordt voortgezet. Regels en
omgang en opzet binnen het tijdblok van de BSO is net anders
dan schoolse tijd.
Zorgvuldigheid schoolomgeving en omgaan met spullen is een
aandachtspunt komende periode.
Door Jeelo meer contact met omgeving en bijv Buurderij

Jeelo gaat door er komt nog een info avond:
 Uitleg door een ouder (is zelf leerkracht en bekend met Jeelo).
 In schoolloopbaan ieder kind drie keer dezelfde thema’s.
Volgend jaar vijf thema’s in het gehele schooljaar.
 Betrekken schoolomgeving en maatschappelijke organisatie is
hiervan ook onderdeel.
 Je bent als het ware lid van een community en daarbij samen
“bouwen” aan een vak.
Verkeer







9. Financiën






Verkeerslessen worden wel onder de loep genomen, om te
kijken naar huidig aanbod. Mbt theorie in de lessen , behouden
wat goed werkt en aansluiten bij bijv. doelen van het theorie
examen.
Verkeerscircuits worden ingepast binnen Jeelo in overleg met
de verkeersgroep.
Lightwise blijft doorgaan (vaak in okt / nov)
Nieuwe aanwas: (jippie!) Astrid van Dael en Antoin van Hout
nemen nu ook deel aan activiteiten verkeer.
We doen een kleine aanvulling op het budget Samen aan Tafel
van 35 euro vanuit OR.
Musical meer info volgt.
Koelkast en check model nader overleg (Lotte pakt dit op)
Kion benutten materialen. Kion bekostigd schaduwdoek voor bij
bankjes.

Schoolteam

Lonneke
en
verkeersgroep

Lotte

11. Rondvraag



Lei-linde-bomen check door Carolien, nagaan prijzen en
mogelijkheden. Mag al redelijk formaat zijn; beter vandalisme
proof en al sneller het voordeel van extra schaduw.



allen
Verkeerssituatie bij zij-ingang is druk en onoverzichtelijk.
Lonneke zal er extra aanacht voor hebben. Onderling, wanneer
ons iets opvalt dan ter plekke benoemen.
Mededeling Bernadette, zij zal in november 2017 6 maanden
naar Nieuw Zeeland gaan. Ellis wil haar in de rol secretaris wel
vervangen voor deze periode.



Afsluiting en 
nieuwe datum


Agenda volgende keer: doorkijkje volgend jaar, eerste
ouderavond nieuwe werving OR
Datum 12 juni locatie volgt! En aanwezig vanuit team Mira (nog
even checken) ivm onderwerp: musical.

Carolien

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

