Notulen OR vergadering
Datum: 10 mei 2016
Aanwezig: Cees, Jeroen, Daphne, Karin, Mark, Marlies, Wendy, Charlotte, Marleen, Adrian
Afwezig: Reiner
1. Notulen 31.03.16 goedgekeurd
Opmerking I: Wendy volgt Adrian op als secretaris
Opmerking II: i.v.m. onderzoek naar inkoop beleid Salomo en mogelijkheid
bundelen van krachten > lange termijn project (start schooljaar 2016/2017)/
Cees als adviseur inzetbaar
2. Mededelingen
Start projectweken Olympische Spelen met opening op 17 mei: Floris-Jan
Bovelander ontsteekt het Olympische vuur.
- Kritiek vanuit OR: pas op laatste moment betrokken voor opening!
Bovendien zijn ouders ook pas heel laat geïnformeerd over de opening
waardoor kans dat zij erbij zijn (zeker op een dinsdagochtend) gering is.
- OR regelt podiumdelen, maar Projectweekcie moet even zelf een en ander
verder organiseren.
- Sportdagen vallen in projectweken
- EUR 500 vanuit OR
- Afsluiting 3 juni met inloop in klassen en sponsorloop / OR nodig voor 4
stempelposten (4 tafels + stempels) / waterpunt (vanuit Parck tuinslang/
actie Cees) / ontbijtkoeken / actie + aanwezig Mark en Daphne (en evt.
Karin en Adrian)
- Medailles regelen / actie Cees
3. Nieuws uit het team
Geen nieuws uit het team
4. Evaluatie
• Kerstviering:
Evaluatie door team plaatsgevonden / Charlotte heeft evaluatie niet
meegenomen naar vergadering / doorschuiven naar september. Globaal:
Kerstviering was heel goed, maar te weinig tijd om te eten, teveel eten,
wangedrag op Grote Markt, verstaanbaarheid in kerk aandachtspunt, lange
wandeling…
• Koningsspelen:
Evaluatie moet nog plaatsvinden / doorschuiven naar volgende vergadering.
Kritiek vanuit OR: pas op laatste moment OR ingeschakeld en te laat
communicatie over hulpouders (met dreigement dat anders spelen niet door
konden gaan)
Voorstel Cees: herinstellen beleid van aantal jaar geleden > OR dient uiterlijk
2 maanden vóór een activiteit op de hoogte te zijn anders niet mogelijk te
garanderen dat er genoeg hulp is. Voorstel aangenomen!
Bovenstaande ook van belang voor alle klassenouders.

Verschillende “Cies” moeten beter communiceren met elkaar/ met JV/ met
OR.
5. Komende activiteiten
• Sportdagen:
- 25 mei: Sportdag groep ¾ (Daphne en Karin)
- 1 juni: Sportdag groep 5/6 (Mark en Adrian en Wendy)
- 10 juni: Olympische dag groep 7/8 (geen actie OR)
Boodschappen opslaan in OR kast.
NB> Tijdens Koningsspelen zijn er thermoskannen van OR door groep 7 & 8
meegenomen. NIET de bedoeling. Voortaan OR kast op slot! Cees regelt extra
sleutels.
• Opa & Oma ochtend groep 3: 15 juni (koffie en koekjes / actie Daphne & ?)
• Playbackshow: bespreken volgende vergadering
• Musical groep 8 / bar bemannen: bespreken volgende vergadering
6. Financiën
• Vrijwillige ouderbijdrage:
- Vooralsnog 51 nog niet betaalde vrijwillige ouderbijdrage
- Urgente herinneringen gaan deze week de deur uit
• Begroting:
- OR loopt in de pas met de begroting
- Voor schooljaar 2016/2017 wordt nieuwe begroting opgesteld
(bespreken volgende vergadering / actie Karin) waarin verhoging ad EUR
10,- wordt meegenomen. Overleg met JV over timing en communicatie van
de verhoging. Bericht over verhoging dient vanuit JV te komen
7. Lief & Leed:
• Beleid vormgeven Lief & Leed op basis van protocol van oud-OR Marieke.
Cees stuurt protocol aan Daphne.
8. Ouderraad (samenstelling/werkwijze/zichtbaarheid):
• Voorzitterschap: nog niet helemaal helder / volgende vergadering verder
over praten
• Actief op zoek naar nieuwe OR leden. Liefst uit eigen netwerk met oog voor
diversiteit binnen samenstelling OR.
• Eventuele kandidaten: Annemarieke (actie Wendy) / Daan Dullaart (wil wel,
maar nu nog niet. actie Wendy / vader Veerle & Benjamin actie Daphne /
Nicoline actie Daphne)
• Ingekomen Ouderhulp formulieren. Adrian stuurt reactie
9. To Do:
• Cultuur op Dreef: Keuze aan OR om eens per jaar iets te doen voor EUR 2500
of elke twee jaar iets te doen voor EUR 5000. OR stelt hiervoor een plan op /
brainstormavond organiseren met creatieve ouders (actie wie?)
• Opening 2016/2017:
Waarschijnlijk ouders met koffie en croissantje (VOMAR) op schelpenpad en
kinderen in Frederikspark in mega-kring waarbinnen dan om de beurt een

•

klas zich voorstelt. Nodig 2 x Marktkraam + 2 koffieapparaten bij Hangjas
huren
School T-shirts:
- Besluit schooljaar 2016/2017 alle kinderen nieuw shirt te geven
- Mark wil T-shirts sponsoren voor EUR 500,-! Dank Mark!
- JV heeft aangegeven graag een donkerblauwe versie van het schoolt-shirt
te zien? Actie Adrian (>logo mark / kleurcode logo dreefschool/check
maten)
- ‘Crew’-shirt oid voor OR. Actie Wendy

10. Rondvraag/WVTTK
• Dienstenveiling zeer succesvol geweest enkele jaren geleden. Weer agenderen
voor over 4 jaar / lustrum Dreefschool
• Afscheidsetentje voor Cees en Jeroen: donderdag 23 juni!
Volgende OR vergadering:
Woensdag 15 juni 2016
20:00uur Kleine Hout

