Notulen OR vergadering van maandag 28-11-2016 20.00 uur
aanwezig

Hilde (team) – Jet (voorz.) – Miranda –Anick - Lotte – Simone- Carolien - Ellis -Bernadette
(secr.)

afwezig

nvt

Agendapunt

Bespreekpunt of Besluit

Actie door

1. Opening

•

2. Notulen

Naar aanleiding van verslag:
• Suggestie app-functionaliteit door Lotte aangedragen, voor de
nieuwe webomgeving.
• Carolien gaat aan de slag met een spuitbus witte verf wanneer Carolien
het weer het toelaat. Laatste deel belijning schoolplein.
• Geluidsinstallatie, Thijs heeft nog een aantal suggesties gedaan. Simone
Vooral met oog op veiligheid, dit loopt verder en is afgestemd.
• Carolien heeft twee extra lampjes laten ophangen bij podium.
• Draaiboeken Sint aanpassen en opnemen in dropbox.
• Dikke mat, Ellis doet een check naar standvan zaken
Ellis
• Kion gebruikersoverleg is teruggekoppeld aan MR.
• Budget voor culturele uitjes is nu € 3,- en zijn besteed voor dit
uitje binnwn Jeelo.
• Appels, check financiën is gedaan. Verder akkoord zo qua
aantallen en bedragen.
• Veldje achter school nu geen verdere actie; Jos maait zo nodig.
• Code kopieer apparaat gebruikmaking via Lotte.

Aanvullingen agenda nog via Carolien, volgt verderop.

3. info vragen
vanuit team

•

•

•
•

Jeelo gaat verder, na mei vakantie start een nieuw thema.
Jeelo heeft 12 hoofdstukken. Activiteiten vallen dan soms ook
binnen Jeelo (bijv. een sponsorloop). Dit vraagt een goede
planning vooraf, verwachting dat dit voor de zomer duidelijk is,
zodat het meteen in de schoolgids opgenomen kan worden.
Kelder wordt opgeruimd en via Condor komt er een container,
zodat er veel mee kan. Hilde geeft door dat OR ook wel wat wil Hilde
sorteren (weggooien) vanuit de kelder.
Ter info. Alleen groepen 1 t/m drie maken een cadeautje voor
Moederdag.
Het geluid gaat vanuit ouders dat er te vaak een beroep wordt
gedaan op ouders. Terugkijkend denken we dat dit met name
komt door de -niet vooraf geplande- mogelijkheid om naar
Buurderie te gaan (1x per maand gaat de oven aan) groep 3. Dit
was erg kort dag.
We bespreken dat we nu geen aanleiding zien om minder
activiteiten te doen, maar willen wel blijven proberen om
duidelijk en tijdig te communiceren hierover. Daarbij extra
aandacht voor een “Duidelijk Bedankje” na de activiteit.
Allen
Verder wanneer men niet kan rijden/helpen dan kan dat ook een
uitkomst zijn (hoeft niet erg te zijn & natuurlijk blijft hulp
welkom!).
Ook bespreken we dat wanneer er last wordt ervaren in hoe
activiteiten zijn geregeld, het fijn is wanneer men dit zelf
duidelijk aangeeft (wat en waarom) dan kunnen wij of de
contactouders er rekening mee houden.
Kortom, de drempel om contact te hebben laag houden.
Allen
We bespreken dat er verschillen tussen leerjaren zijn mbt uitjes.
Er zijn bijvoorbeeld veel uitjes/bezoekjes geweest voor groep
6/7 en minder voor groep 5/6. Kun je nooit helemaal
voorkomen, het is wel iets wat de kinderen onderling opmerken.

4. Korte
terugblik
carnaval

•
•
•

•
•
•
•

Verliep goed! Erg leuk.
Na de ceremonie was er geen hossen of polonaise meer in de
ruimte. Dit “feest”moment werd gemist.
Daarna waren er spelletjes (volgende keer duidelijker of er
parcours is of losse activiteiten (het zijn losse activiteiten);
limonade-uitgifte ging bij de onderbouw niet duidelijk).
Rol van de prinsen bij de spelletjes vooraf aangeven (was nu
overigens ook gedaan).
Langer snoer, geluid megafoon vervliegt buiten.
Miranda haalt 14 kannen om drinken te kunnen uitschenken per
klas
Miranda
Aanpassingen in draaiboek opnemen
Anick

5.
•
Herkenbaarhei •
d, shirt of
hesje
•

Aantal nodig 125, bij voorkeur shirts ipv hesjes.
Carolien heeft een shirt-achtig hesje gevonden (is gesloten aan
de zijkanten). Hilde neemt ze mee ter check bij team en koppelt
de uiteindelijke wens van team terug.
Er komt er nog een logo op.

6. Vervolg
sponsoractie
Samen aan
Tafel

Maandag 3 april vanaf half twee tot drie uur groep 4 tm 8
Maandag 10 april vanaf half twee tot drie uur groep 1 tm 3
Er is een brainstorm geweest, op school is het 1e plan besproken
en dit wordt nu iets meer ingekort. (minder spellen)
Bij Samen aan tafel is dit bekend gemaakt, op de facebookpagina van KBO.
Start met stroopwafel koffie en thee; welkomstwoordje voor
ouderen door Lonneke.
Er zullen activiteiten plaatsvinden, spelletjes
Verdere afstemming nu met school
Ellis kan bijspringen bij voorbereiding zo nodig. Ellis maakt
Miranda en
uitdeelstrookjes zodat we vooraf enigszins zicht hebben op
Simone
aantallen > dit werd een berichtje in de ZE… Ellis toch bedankt ;)
Tip: WoZoCo benutten als extra ruimte (stoelen koffie kannen
Ellis
etc) kan dienen als extra ruimte nodig blijkt.
Geld dat extra overblijft wordt benut door Samen aan Tafel voor
te realiseren keuken.

•
•
•
•
•
•
•

•
•

Hilde
Miranda

7. School reisje •

Voorbereidingen gaan goed en nu worden de rij ouders geregeld
via de contactouders

8. Koningsdag

•

Voor Koningsdag gaan we de opzet van twee jaar terug volgen.
Materialen zijn beschikbaar (magazijn). Start met ontbijt;
kinderen ontbijtje voor een ander ( voor elkaar). Dan buiten op
plein dans kinderen voor kinderen. Spellen zijn op het plein.

Hilde en Anick
vanuit OR

9. Financiën

•

Rente ‘spaarrekening verenigingen’ gaat Lotte inzetten, huidige
voorwaarden bij deze rekening blijven idem.
Uitgaven komend jaar zijn oa koelkast, shirts.
Reminders voor betaling zijn uitgegaan.

Lotte

•
•
10.
Koffie •
ochtend
•

Afgelopen donderdag was er lage opkomst. De keer daarvoor
waren er op woensdag 8 ouders. Dat lijkt te verklaren;
donderdag voor velen een werkdag.
Simone heeft een uitnodigende berichtje (poster) gemaakt.
Simone stuurt dit naar Lonneke.

Simone

11. Rondvraag

•
•

•

Afsluiting en •
nieuwe datum
•

Reservedatum onderbouw verkeer is nu donderdag, indien
nodig dan toch een vrijdag uitzoeken zodat hulpouders kunnen.
Er was een opmerking over taalgebruik in nieuwsberichten
vanuit de klas (spelling), dit wordt niet door iedereen herkend.
We bespreken dat wanneer je iets opvalt, dit het liefst
rechtstreeks even kan worden teruggekoppeld. Een foutje is er
zo ingeslopen.
Vanuit hier komen we ook nog even op het onderwerp met als
rode draad: “de drempel om contact te hebben laag houden”.
Valt je iets op, laat het elkaar vooral weten.

Agenda volgende keer: koningsdag, schoolplein, schoolreis en
eventueel verkeer stand van zaken.
Datum 8 mei locatie volgt! En aanwezig vanuit team Lonneke.

