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

aanwezig Susanne (team) – Jet (voorz.) – Miranda  – Ellis –Anick - Lotte - Simone - Bernadette 
(secr.) 

afwezig Carolien 

 

Agendapunt Bespreekpunt of Besluit 
 

Actie door 

1. Opening  We hebben een penningmeester, Lotte neemt dit stokje per 

 Januari over van Charlotte – jaarlijks een kas-check in 
gezamenlijkheid “kascommissie”. Dit doen Jet en Lotte. Momenteel 
stem Lotte af met Charlotte over de lopende punten Financien (bijv 
Jeelo) 
 
Kopietjes paspoorten van de nieuwe  leden zijn nodig om te zorgen 
voor een inschrijving binnen Kamer van Koophandel. Bernadette 
zorgt voor de ingevulde formulieren KvK en loopt even langs ieder 
voor een handtekening. 
 
Jitte gaat een halve dag minder werken en blijft werkzaam binnen 
Condor. Vanwege verdere planning nu een andere indeling, zie ZE. 
Cadeautje voor Juf Jitte door Anick en Lotte. 
 

 

 
Lotte 
 
 
 
 
Bernadette  
 
 
 
 
 
Anick en Lotte 

2. Notulen Zie onder naar aanleiding van,  verder geen bijzonderheden of 
wijzigingen. 

 Kerkbezoek door de klassen wordt de dinsdagmiddag voor de 
kerst  in overleg met  Aloys  

 Carolien gaat aan de slag met een spuitbus witte verf. Laatste 
deel belining schoolplein. 

 Restjes verf aanbieden aan Lonneke, eventueel gebruik op 
andere schoollocatie (bijv. 1 hinkelbaan/zebrapad). 

 Geluidsinstallatie, probleem lijkt verholpen ook met oog op 
Sinterklaas. Simone doet nog een check bij Thijs. 
 

 Bernadette zorgt voor aanpassing formulier hulpouders en 
digitaal verzending via Anita. 
Aanvullend: “Zijn er onderwerpen of ideeën waar u wilt dat de 
OR aandacht aan besteedt.” 

  

 Nieuwe ouders iets meer in detail laten weten hoe activiteiten 
verlopen, wel/niet  op schoolplein blijven; tijdstippen etc.  
Nu bijvoorbeeld info rondom binnen halen Sinterklaas. Susanne 
geeft aan dat dit gedaan is, bijv.  in aankomend ZE. 
 

 
 
 
 
Carolien 
 
Carolien 
 
Simone 
 
 
 
Bernadette 
Anita 
 
 
 
 
 

3. Activiteiten 
schema 

Samen doorgenomen. Zie onder laatste pagina.  
Dit schema staat ook als apart document in dropbox. 
 

 

  



4.  Opruimen 
Sint & 
versieren 
kerst 

Een datum bepalen; suggestie 7 december, niet op de 6e omdat dit 
op een dinsdag is dan kunnen minder ouders. 
Verzoek van Lonneke. Wanneer er bij het opruimen versiering iets 
weg kan. Graag!  
Carolien regelt dit via App groep. 

Carolien 

5. Kerst 22 
december 

 Opbouwen buiten door Lotte, Miranda en Simone. 

 Rode loper. Bankjes en tafels om op te zitten, vuurkorven en 
geluidsinstallatie klaarzetten om 16 uur. Afstemmen wat handig 
is qua zit-sta-plekken is ook afhankelijk van weer. 

 
Datum vooroverlegje wordt onderling geregeld met ook Susanne. 

 

Lotte, Miranda 
en Simone 

6. Koningsdag   Welke invulling voor Koningsdag, Susanne checkt binnen team. 

 Invulling kan naar nieuwe wensen worden aangepast (Anick en 
Ellis vanuit OR). In hulpouders formulier staat nu “sport-
activiteit” genoemd; maar dit kan nog alle kanten op. 
 

Susanne 

7. Info vanuit 
het team 

 Compliment mbt versiering van de school. 

 Sponsorloop eveneens compliment, goed geregeld de lessen 
konden goed doorgaan en aan alles gedacht. 

  Er komt een wateraansluiting aan de achterzijde van het pand 
voor eventuele schapen. 

 Thijs is geweest voor geluidsinstallatie en heeft goede plannen 
hoe eea eenvoudiger en veiliger te maken. 

  

 Behoefte aangegeven dikke mat in de gymzaal icm ouders OR  
(Tandem) NederAsselt, verzoek van hen wie met OR 
Nederasselt hierover meedenkt.  Ellis stemt af. Susanne checkt 
behoefte dikke mat. Jet stuurt e-mail door aan Ellis. 

 

 Vraag of er ouders zijn vanuit de OR die willen aanhaken bij een 
“gebruikersoverleg van Kion” teruggeven dat tijdstip lastig is en 
dat interesse er is. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Jet 
Ellis 
Susanne 
 
 
Bernaddette  

8. Verkeer  Nieuwe commissie leden voor volgend jaar gezocht, zodat 
warme overdracht mogelijk is. 

Bernadette 
 

9. Jeelo  Simone en Miranda helpen bij het vervolg en inkleding van de 
zinvolle besteding van de sponsorgelden.  Suggestie om 
uitvoering te doen in de wintermaanden na december (“Blue 
Monday” als metafoor; opkleuren van de donkere 
winterdagen). 

 

 Volgende week vrijdag om 10 uur overhandiging check op 
school aan Hens in bijzijn leerkrachten en aantal kinderen per 
groep met lokale pers en fotograaf. Ellis deed navraag bij 
Janneke hierover. Aanwezigheid van iemand uit OR mag maar 
hoeft niet. 

 

 
Miranda en 
Simone 
 
 
 
 
 
 

10. Sint 
Maarten  

 Alles verliep prima. Helaas geen paard dit jaar (vanwege 
onvoorspelbaar weer - paraplu etc).. 
 

 

  



11. Financiën  Financieel jaarverslag - kascheck door Lotte en Jet samen. 
 
Inschatting van een aantal kosten komend jaar: 
 (1) Begrazing schapen (drinkplek plus voorzieningen)  check door 
Carolien kosten 
 
(2) Idee aanschaf herkenbaar shirt/vestje. Vooraf een check welk 
doel zet je het in. Miranda doet een check en maakt een A4-tje met 
doel zet jet het in en Susanne brengt idee in binnen team. Daarna 
besluit binnen volgend OR overleg. 
 
Formulier verantwoording ook in dropbox door Bernadette 
 

 

Jet en Lotte 
 
 
Carolien 
 
 
 
Miranda  
Susanne 
 
 
Bernadette 
 

12. Rondvraag   Website school navigatie ZE verbeterd en nog  in ontwikkeling. 
Suggesties blijven welkom. 

 Leuk dat er schapen kunnen komen. Suggestie 2 shetlandertjes 
hoef minder snel te wisselen/bijvoeren, hebben minder gras 
nodig. 

 Koffie ochtend er volgen aankondigen in ZE, 21 december. 
Simone maakt een beeldend ontwerp voor de aankondiging 
hiervan. Of het benut wordt kan gewoon later (door Lonneke) 
worden besloten. 

 Fruit en afname in groep 8 lager (steeds lager). Klacht is dat fruit 
niet goed smaakt. (10% van totale leerling-groep neemt geen 
fruit af; mn groep 8). Kwaliteit is wisselend. Mogelijk idee, een 
koelkast. Iedereen nagaan/ideeën volgend keer op agenda 

 Binnenmilieu, check kelder  en lucht in de school. Bernadette 
contact Lonneke hierover, samen nagaan of de check door 
Medische Milieukunde kan plaatsvinden 

 
 
 
 
 
 
Simone 
 
 
 
Iedereen  
 
 
 
Bernadette 

Afsluiting en 
nieuwe datum  

 

 Volgend overleg  16 januari bij Lotte 

 Schoolreisje, Fruit, Herkenbaarheid schoolhesje/shirt zijn 
volgende keer een agendapunt. 
 
 

 
 
 
 
 

 

  



 

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 

 


