Notulen 1e OUDERRAAD VERGADERING 2011/2012
5 september 2011
Aanwezig: Annemiek, Edwin, Erik, Femke, Jolanda, Josien, Marjolijn, Miranda E., Miranda P. ,Nancy, Ronald,
Ronny, Theo en Wilbert.
Afwezig : Angeline, Barbara, Mascha, Pepien.
1. Opening en vaststellen agenda
Vergadering wordt geopend door de voorzitter.
2. Ingekomen stukken
Geen.
3. Notulen 20 juni
Geen wijzigingen.
4. Acties uit de vorige notulen
De map bestaat uit losse blaadjes, maar Ronny zal er voor zorgen dat ze uiteindelijk op de OR plank terecht gaan
komen
Per commissie zal er aan een map worden gewerkt met o.a. draaiboeken
Het OR-Team evenement zal bestaan uit een informeel etentje voorafgaand aan de jaarvergadering. Ronald zal dit
regelen, met hulp van Femke.
5. Opzet vergaderingen OR
Marjolijn spreekt een voorkeur uit voor een meer zakelijke (en kortere) vergadering, waardoor het gescheiden kan
worden van het gezellige gedeelte, dat nu aansluitend kan plaatsvinden. Dit geeft waarschijnlijk ook meer ruimte
om zaken individueel na te bespreken, of om ander contact te zoeken met collega OR-leden.
Dit voorstel wordt aangenomen, en meteen toegepast op deze vergadering.
6. Commissies
Indeling voor 2011/2012, zie laatste pagina.
Opmerkingen:
Sint: Vorig jaar was de wens geuit vanuit de OR om commissies (en dan specifiek de Sint) niet te groot te laten
worden, omdat bleekt dat een grote groep miscommunicatie (en misschien wel hoge kosten) in de hand werkt. Nu
blijkt dat er vanuit het Team veel interesse was in deze commissie, waardoor er 5 leerkrachten voor zijn ingedeeld.
Ook de datum is nu onduidelijk, 2 of 5 december. Patty wilde al een afspraak maken, en Marjolijn zal met haar
contact leggen.
Miranda is gevraagd contact op te nemen met Pepien, mocht dit ook over Sint gaan, zal Miranda haar
doorverwijzen naar Marjolijn.
Kerst: Ronald is benaderd door Michiel en Marjon over kerst, zij willen een musical gaan doen.
Eindejaarsfeest
Omzet is lager geweest dan vorig jaar, er was veel eten over en er is veel omzet rechtstreeks naar de frietkraam
gegaan.

Dit zijn de leerpuntjes voor dit jaar.
Minpunt was het feit dat het zingen slecht te horen was, maar het is erg lastig hier goede apparatuur voor te
vinden.
Goede Doelen
Naar komende vergadering.
7. Gedragsprotocol
Dit komt op de website van de school en beschrijft hoe je je gedraagt op school, zowel voor leraren als leerlingen.
Vragen hierover graag naar Ronny.
Brandoefening. Er zijn kinderen die vertellen dat er een oefening komt. Ronny bevestigt dit, er komt één
aangekondigde en één onaangekondigde oefening. De school is ook bezig met een verbeterd protocol hiervoor en
voor ontruimingen.
8. Voorbereiding Jaarvergadering 15 september
Rapportage van Edwin legt zichzelf uit
Edwin is bezig met de begroting voor 2011/2012 en zal dit nog voor de jaarvergadering rondsturen, om te zien of
de verdeling in orde is.
Het lijkt er op dat er teveel (aanvragen voor) activiteiten zijn dat de inkomsten ontoereikend zijn. En er zal dus
beoordeeld moeten worden op haalbaarheid van activiteiten, en of bepaalde activiteiten wel voor rekening
moeten komen van de OR.
Edwin zal voorstellen de ouderbijdrage op 45 euro te houden.
9. Aanpassen Reglement
Er zijn enkele opmerkingen over de Klimboom gedeeltes die overgenomen kunnen worden, zo is het beter de
tekening weg te halen, de doelstelling te herformuleren en de visie over te nemen.
Theo zal het reglement aanpassen en ter goedkeuring aanbieden.
10. Mededelingen Bestuur, PR, MR en de Lunch-Club
•
Bestuur (geen mededelingen)
•
Personeel
Marieke is ziek
11. Rondvraag
(Ronald)
Voor mij is de nieuwe kalender onoverzichtelijker als de oude, en er zitten teveel foutjes in.
Graag op de agenda voor oktober en Pepien uitnodigen.
(Jolanda)
Groepen 5 en 6 (incl. 5 van groep 4/5) mogen alle 88 naar de Efteling voor de schatkamer (rtl). Er zijn 22 kaarten
voor auto’s beschikbaar.
(Annemiek)
Het viel op dat de CITO uitslagen in de schoolgids tegenvallen. Ronny kijkt na of de getallen wel kloppen.

(Marjolijn) Het etentje met het team en de Jaarvergadering vallen op dezelfde dag als de info avond van groep 3.
Was dat bekend? Ja, volgens Ronny, dit was niet bezwaarlijk voor de leerkrachten.
(Ronny)
Kan het budget voor Sinterklaas naar 1500 euro (is 1000), de uitgaven in 2010 waren 1900 Euro.
Nog een bon voor de Klimbim.
Edwin regelt dit met Ronny.
(Ronald)
Wordt het feit dat groep 7 niet op kamp gaat nog besproken voor komend jaar (komende jaren)? Eventueel om
groep 3 te vervangen, mocht ingeschat worden dat die hiervoor eigenlijk te jong zijn?
Op de agenda voor in het voorjaar.
Vervolgens wordt de vergadering gesloten.
Actiepunten uit deze en voorgaande vergaderingen:
Ronny: Verjaardag leerkrachten. Wat zijn de wensen uit het Team?
Theo: Agendapunten voor oktober: Goede Doelen en de Schoolkalender
Theo: Agendapunt voor maart/april: Groepen op kamp
Ronny: CITO uitslagen in de schoolgids correct?

Indeling commissies en groepsouder
Commissies:
Voorzitter
Vicevoorzitter
Secretaris
Penningmeester
e
2 Penningmeester

Josien
Marjolijn
Theo
Edwin
Wilbert

(Eerstgenoemde OR-lid is de contactpersoon)
Themadag Onderbouw (bosdag) Mascha + Femke
Sportactiviteiten
Groepsouder betreffende groep
Eindejaarsfeest
Marjolijn + Edwin + Ronald
Thema-avond
Mascha en Barbara
Cadeau groep 8
Miranda E
Goede Doelen
Femke + Josien
Verkeersouder
Annemiek (buiten OR)
Schoolfotograaf
Jolanda (23 maart)
Sinterklaas
Barbara + Jolanda
Kerstmis
Miranda P + Femke
Carnaval
Josien + Jolanda
Pasen
Wilbert + Ronald + Femke
TSO
Edwin
Cultuur
Erik
Borrel OR/MR
MR (Trees Henny)
Avond4Daagse
Jolanda
Dag vd Leerkracht
Miranda
Groep:
8A+B
7A
7B
6A
6B
5
4-5
4
3A
3B
Vlinders
Kikkers
Vissen

Miranda E
Annemiek
Ronald
Jolanda + Miranda P
Josien+ Miranda E
Theo + Edwin
Mascha + Josien
Jolanda + Femke
Marjolijn
Wilbert
Edwin-Femke
Marleen vd Berk
Mascha

