Notulen ouderraadvergadering 21 maart 2017
Aanwezig OR:
Annemarie, Corine, Diony, Janneke, Leonore, Marjolein, Marjon, Miranda,
Natalie, Pascalle en Ilse (notulist)
Afwezig OR:
Chantal, Ingrid, Frency, Karin, Kim, Linda, Marian, Marion, Nicole
Aanwezig namens MR:

---

Aanwezig namens team: Ton v.d. Baar

1.

Opening.

Marjon opent de vergadering en heten iedereen van harte welkom.
2.

Notulen vorige vergadering.

Goedgekeurd. Geen op- of aanmerkingen.
3.

Ingekomen en uitgaande stukken

Diverse reclamestukken inzake schoolreisjes; aan Leonore meegegeven.
Marjon neemt ontvangen info/reclame van een schoolfotograaf mee.

4.

Evaluatie Carnaval

Evaluatie heeft plaatsgevonden per mail. Ilse verwerkt ontvangen opmerkingen van Janske in het
draaiboek en zal deze 2x printen tbv de OR-mappen.
Er is door school Euro 60,- aan Martien Verkuijlen (DJ) betaald; raar …. vorig jaar was dit Euro 100,5.

Stand van zaken Pasen

Pascal, Diony en juf Anne (ipv Sanneke)
1e opzet is gemaakt; woensdag 12 april, ’s middags paasmarkt.
’s Ochtends onderbouw paaseieren zoeken.
10.00 uur iedereen ranja + koek
10.30-12.30 uur knutselen
’s middags paasmarkt (of bijv. 12-13 uur). Dit dag is het ook podium. A.s. woensdag nader gesprek,
info volgt … Opbrengst paasmarkt voor goed doel ….. iets plaatselijks ?!
6.

Stand van zaken Koningsspelen

Miranda vertelt dat er 2x al overleg is geweest. De onderbouw + PSZ zullen op de Sprankel blijven.
Midden en bovenbouw worden verdeeld over 3 locaties, elke groep komt op 2 locaties.

7.

Stand van zaken Schoolreisje

Corine + Leonore
Dinsdag 20 juni
Voorstel om Maria + Sprankel te mixen
Groep 1+2
Speuldries Deurne
Groep 3+4
de Bergen Wanroy
Groep 5+6
Beekse Bergen
Groep 7+8
Beldert Beach Zoelen
Er moet nog gekeken worden naar lopen in groepjes ja/nee, aantal begeleiders per groep etc.
Leonore zal groep 5+6 coördineren en met de leerkrachten afstemmen, Corine 7+8. Er worden 2
klassenouders gevraagd om dit voor groep 1+2 en groep 3+4 te doen.
8. Sportdag schooljaar 2017/2018
Karin heeft vraag bij het team neergelegd welke datum dit gaat worden; Ton pakt dit op en zal dit met
haar kortsluiten.
9. Voorbereidingen fusie – samenvoeging Ouderraden 2017/2018 e.v.
Marion is bezig met het plannen van een 1e overleg voor het fusiefeest.
Bestuur 2017/2018; alleen Marjon en Janneke blijven over, op zoek naar een penningmeester
Klassenouders 2017/2018: pas mogelijk na duidelijkheid klassenindeling
Ton neemt KVK inschrijving en statuten Sprankel mee en zal informeren naar de opheffing OR
Maria.
10. Mededelingen van/aan het team
VAN:
1e schoolweek zal een feestweek worden (28 aug t/m 1 sept)
Hierbij zal ook een communicatieadviseur van de Eenbes worden betrokken.
Ton neemt alles met Marion en Nathalie door.
Lindy is vrij geroosterd van de OR; Ton is voortaan bij alle OR-vergaderingen aanwezig.
Ton geeft aan dat er hulp wordt gezocht bij de bieb. Er moeten 1.000 boeken worden geregistreerd.
Gaat ook contact opnemen met de Vierbinden (vrijwilligers vacature bank)
AAN:
--11. Mededelingen van/aan MR
VAN: ---

AAN: ---

12. Rondvraag
--13. Sluiting 21.15 uur

Volgende vergadering

maandag 15 mei 20.00 uur Mariabasisschool

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dinsdag 16 mei
Donderdag 29 juni
Maandag 3 juli

MR
OR
MR

MARIA
notk
MARIA

19.30 uur
notk
19.30 uur

Laatste vergadering

