Notulen Ouderraadvergadering 21 Juni 2018.

Aanwezig OR: Annemarie, Chantal, Diony, Els, Frency, Linda, Marjon, Marianne, Miranda,
Janneke (notulist).
Afwezig OR: Marian, Karin, Marion.
Aanwezig namens MR: Annemiek
Aanwezig namens team: Ton vd Baar

1. Opening en vaststellen agenda.
De vergadering wordt geopend door Marjon en iedereen wordt welkom geheten.

2. Notulen vorige vergadering.
Iedereen heeft deze gelezen en uiteindelijk goedgekeurd.

3. Ingekomen en uitgaande stukken.
Machtiging ouderbijdrage nieuwe leerling --> Diony.
Info schooluitjes. --> geen actie nodig.

4. Evaluatie Koningsspelen.
Er is met de leerkrachten en OR organisatie geevalueerd via de mail.
Het is de hele dag goed verlopen op alle vlakken. Er is besloten om met warm weer meer
waterspelletjes in te lassen.

5. Evaluatie Schoolreis.
Deze dag was helemaal top geregeld. Voor alle klassen was het een leuke dag.

6. Evaluatie groep 8.
Alle dingen rondom het kamp, musical, schoolverlaten zijn geregeld.
Er is geen hulp meer nodig. Alles is gepland en loopt goed.

7. Mededelingen van/aan het team.
Groep 8 gaat op kamp. Alles daarvoor is geregeld.
Dinsdag 3 juli is de musical. Er is een andere planning gemaakt. Maud communiceert de
veranderingen naar de ouders van groep 8 toe.
Dinsdagmiddag krijgen alle leerlingen een ijsje aangeboden door de ouderraad.
Woensdag 4 juli: Afscheid Ben en afscheid van groep 8 dmv een leuke tocht en een potje
slagbal.
De formatie is een puzzel, meerdere opties mogelijk die bekeken gaan worden.
Er komt een poule/groep met 50 invalkrachten.
Directeur: Er zijn meerdere kandidaten. Brieven gaan via de eenbes. Gesprekken met
kandidaat, MR, team en Eenbes volgen.

8. Mededelingen van/aan MR.
Groeps/leerkrachten-indeling.
Schoolplan is bekeken en weer opgepakt --> prioriteiten stellen.
Mocht er geen directeur zijn aangesteld, dan komt er een interim via de eenbes.
Goedkeuring gegeven voor de schoolgids.

9. Rondvraag.
Els: Komt er nog informatie over de afgelaste thema-avond voor de ouders?
Volgens Ton gaat er een mail komen met informatie hierover.

Annemarie: Luizencontrole. Er wordt door ouders vaak geen actie ondernomen nadat er
luizen zijn gevonden bij een kind.
Het beleid van school moet hierin besproken worden. En uitgezocht waar dit neergelegd
moet worden.
Uitje is verzet naar September/Oktober. Samen met de afgetreden OR leden.
Afscheid Meneer Ben wordt geregeld via de klas en Mariella.

OR 2018/2019
Er wordt gericht gezocht naar een voorzitter. Deze kan dan alvast meedraaien en taken gaan
overnemen.
Vacature groep 6: Hilde Ten Thije.
Vacature voor groep 1-2 A en C volgt na de vakantie ivm instromers.
Lijst met de indeling en planning van activiteiten volgt via de mail.
Er is een aanvraag binnen gekomen van het wit/gele kruis om samen een thema avond te
organiseren over een bepaald onderwerp. Bijvoorbeeld: gezond eten, dikke kinderen,
bewegen ed. Misschien is het een idee om dit samen te laten vallen met een jaarvergadering
om geïnteresseerden te trekken.

De volgende OR vergadering is op Dinsdag 11 September (20.00 uur, de
Wieken).

