NOTULEN Ouderraad Vergadering 2 November 2021.
Aanwezig OR: Ilse, Joyce, Linda, Marianne, Marjolijn, Miranda, Vincent, Yvonne,
Janneke (notulist).
Afwezig OR: Ellen, Karel, Silvie.
Aanwezig namens team: Monique.

1. Opening en vaststellen agenda.
Voorafgaand hebben we de jaarvergadering gehad.

2. Ingekomen en uitgaande stukken.
Brochure schoolreis.

3. Corona regels/afspraken ed.
Op het moment van vergaderen geen veranderingen met de toen geldende maatregelen.

4. Evaluatie Schoolfotograaf.
De fotograaf was de spullen vergeten en moest deze gaan halen, waardoor er later gestart kon
worden. Achteraf bleek dat leraren voor niets op hun vrij dag terug kwamen omdat er toch
“gefotoshopt” werd. Ook zijn de foto’s van slechte kwaliteit, weinig keus en groepsfoto heeft een
onhandige afmeting. Ook vinden veel ouders hun kind er niet mooi opstaan. Vb ogen dicht, van
onderaf foto genomen… Waar is de afscheidsfoto van groep 8???
Volgens jaar komt er weer een andere fotograaf. v/d Berg uit Geldrop/Nuenen??
Vraag over foto’s maken aan het begin of op einde schooljaar ivm instromers?? Marieke heeft
besloten om foto’s aan het begin van het schooljaar te doen ivm up-to date foto in parnassys.

5. Voortgang Sint.
Sinterklaas zal op 3 december op school komen. Het klassenkado moet voor 19 november in het
mini-lokaal liggen. Woensdag 3 november zal de eerste bespreking zijn met de betreffende OR leden
en leraren van deze activiteit. Ook dit jaar volgen we weer het sinterklaasjournaal.

6. Voortgang Kerst.
Vorig jaar kon kerst geen doorgang vinden, dus de ideeën van vorig jaar zullen dit jaar uitgevoerd
worden.

7. Voortgang Carnaval.
Hier is nog niet mee gestart.

8. Mededelingen van/aan het team.
Geen punten die besproken moeten worden.

9. Mededelingen van/aan MR.
De notulen van de vergaderingen van de MR zijn terug te vinden op de website van school.

10. Rondvraag.
Er is bij de OR de vraag terecht gekomen om een ouder te regelen die voor het crea-uur de inkopen
van knutsel/hobby materiaal wil regelen voor de komende jaren.
Janneke zorgt dat er een oproep in de nieuwsbrief komt om te vragen naar een ouder die dit wil gaan
doen.

Karel: vraag van juf Gerrie of het budget van groep 1-2-3 wat eigenlijk voor
sinterklaaskasteel/weverkeshof bedoeld was op een later tijdstip voor een andere activiteit voor die
groepen te gebruiken.
Antwoord: Er zijn voor alle groepen meerdere activiteiten niet doorgegaan ivm corona en die
groepen krijgen dat geld ook niet om te besteden aan een eigen andere activiteit. Het geld gaat terug
in de kas.

