NOTULEN OR vergadering 22 juni 2021
Afgemeld: Peter, Eva, Annemieke, Marly
Aanwezig: Maike, Lydia, Moniek, Orhan, Joyce, Wendy, Mandy

1.

Opening

2.

Notulen / actiepunten vorige vergadering:

•

Maike neemt contact op met Yvette voor het toevoegen van de oproep voor de luizenouders in de
nieuwsbrief. --> Er zijn reacties gekomen en er is nu een team van 5 personen en 2 reserve ouders

•

Maike: neemt contact op met Mariska om te vragen of ze zin en tijd heeft om mee te denken over de
minibieb wedstrijd. --> minibieb gewonnen! Orhan heeft contact opgenomen met Wendy voor de ideeën.
Via Wendy contact met Noor van de wijkvereniging, zij hebben overleg gehad met het bestuur en willen
meehelpen om een evenement te organiseren. Wellicht opening met de nieuwe wijkagent en evt een
loterij/wedstrijd etc. Ook contact gehad voor hulp vanuit scholieren om mee te schilderen. Voorwaarde is
dat ouders dan mee moeten begeleiden onder schooltijd.

•

Maike: overdracht vanuit Francien voor het organiseren van het Sint feest. Dit vastleggen in een draaiboek.
Maike heeft contact gehad en alle informatie hierover is op de Drive gezet. Deze informatie wordt
overgedragen aan de nieuwe voorzitter. We weten nog niet wie er vanuit school Sinterklaas gaat oppakken,
dat horen we dan aan het begin van het schooljaar.

•

Mandy: met juffrouw Wendy overleggen of er flexibiliteit is qua dag om meer ouders te kunnen werven als
luizenouder Dit is niet meer nodig, er zijn genoeg aanmeldingen binnengekomen

•

Mandy: aanvragen van de schooltegel De schooltegel is geregeld, de levertijd is iets langer maar dat halen
we nog op tijd. Vanuit de ouders wordt er een cadeau geregeld voor meester Bart en ook een cadeau voor
de leerlingen zelf.

•

Judith: post regelmatig ophalen --> geen post ontvangen sinds vorige vergadering
o

o
3.

Judith: bij Meester Bart binnenlopen voor het schoolkamp, vragen of hier al iets over bekend is en
of hiervoor ondersteuning vanuit de OR noodzakelijk is --> Ik heb meester Bart gemaild en hem
aangesproken, maar nog niks gehoord over het schoolkamp. Hij was zelf nog bezig met de
organisatie hiervan. Ik ga er nu dan vanuit dat er geen (grote) rol voor de OR is weggelegd.
Vossenjacht & spooktocht - Wendy vraagt dit na bij meneer Bart

Post

Judith heeft de post gecontroleerd, er is geen nieuwe post binnengekomen sinds de vorige vergadering

4.

Mededelingen

•

Team

•

MR

•

Verkeersouder

Geen mededelingen

5.

Werkgroepen

5.1 Minibieb update
Zie boven

5.2 Schoolreisje
Groep 1 & 2 gaat naar de hooiberg
De oudere groepen naar Toverland.
Voor het schoolreisje is alles rond, geen openstaande taken
Hoe werkt dit met kleintjes? Lopen die zelf rond in toverland of is dit onder begeleiding van oudere kinderen?
Lydia vraagt dit na wat voor begeleiding er is tijdens het schoolreisje. Er gaan minimaal 10 begeleiders mee. Juf
Anne is de nieuwe juf van groep 5, en zij heeft met Lydia het schoolreisje geregeld.

5.3 Werkgroepenlijst 2021-2022: Wie bepaalt welke werkgroepen er zijn?
School bepaalt de eerste lijst. Wij kunnen dit alvast indienen
Uit de vorige vergadering is gekomen dat we op de werkgroepenlijst willen toevoegen:
•

Internationale Kinderfeest (datum in Juni, door juffrouw Wendy vast te stellen)

•

Traktatie Suikerfeest

•

Afscheid groep 8 (stoeptegel, en evt. Ondersteuning kamp? Of moet dat apart? Is dat überhaupt nodig?)

•

Schoolgebouw 90 jaar oud in 2022 (onduidelijk of daar een werkgroep voor nodig is)

6.

Binnengekomen onderwerpen leden OR

6.1 Bepalen vergaderdag / data voor schooljaar 2021 / 2022
Ongeveer iedere 8 weken
We houden het op dinsdagavond om 20:00

Eerste vergadering ongeveer tweede week van school
6.2 Afscheid Maike & Orhan
Beide kregen een afscheidscadeau, bedankt voor jullie inzet!
6.3 Voorzitterschap
Peter heeft zich opgeworpen als nieuwe voorzitter. Hij kon er deze vergadering niet bij zijn ivm geboorte van zijn
zoon. Maike zal haar taken aan het overdragen, waaronder:
▪
▪
▪

mail lezen in de OR inbox
legen kledingbox
oppakken digitalisering van de OR

Aanvullen van de OR. Met het vertrek van Orhan zou het wel super zijn als er weer een ouder met een andere
culturele achtergrond in de OR komt.
6.4 Cadeau voor Francien
Marly gaat namens de klas een schort met een opdruk met het logo van de Vlinder, alle kinderen van de klas gaan
hier een handafdruk op zetten. Als wij als OR iets willen doen kunnen we iets extra’s doen.
De vraag wordt gesteld of dit een nieuwe traditie is. Voorheen kregen docenten bij pensioen geen afscheid vanuit
de OR. Het is wel leuk om dit te doen, maar we moeten dit dan in de toekomst ook blijven doen. Lydia heeft al een
kaart gekocht en zal hier chocolade bij kopen. Het budget is 15 euro.
7.

Rondvraag
Wendy: kascontrole dit moet iedere twee jaar door iemand anders gedaan worden. Dit zetten we op de
agenda voor de eerste vergadering van het nieuwe schooljaar.
Geen verdere vragen meer.

8.

Sluiting
Maike sluit de vergadering af

ACTIEPUNTEN
❑ Orhan & Lydia: Minibieb schilderen & opening met de wijk. Na opening ook aanmelden
❑ Orhan: kijkt in zijn netwerk of er geïnteresseerden zijn om deel te nemen in de OR.
❑ Iedereen: heb je boeken over? Dan mag je deze boeken inleveren voor de minibieb zodat hij al gevuld is
voor de opening
❑ Wendy: loopt bij Meester Bart binnen voor een update voor het schoolkamp
❑ Judith: aanvraag indienen voor aanvulling werkgroepenlijst bij juffrouw Wendy

❑ Judith: Datums plannen voor de vergaderingen in 2021/2022 voorstel sturen via de app en bij akkoord naar
Wendy
❑ Lydia: Aanschaffen afscheidscadeau voor Francien

