Notulen OR vergadering
Datum: 15 juni 2016
Aanwezig: Cees, Jeroen, Reiner, Karin, Mark, Marlies, Wendy, Charlotte, Marleen, Adrian
Afwezig: Daphne
1. Notulen 10.05.16 goedgekeurd
2. Mededelingen
Cees legt uit dat Jan Vos iets meer afstand wil nemen m.b.t. zijn
betrokkenheid bij alle activiteiten die er tijdens het schooljaar gepland staan.
OR: Jan Vos maakt de jaarplanning maar zou eventueel in overleg met de OR
eens kunnen kijken naar de verdeling van de activiteiten over het jaar om zo
het einde van het schooljaar wat te ontlasten. Gedacht zou kunnen worden
aan het naar voren halen van o.a. de Grootouderochtend.
3. Nieuws uit het team
- Minke en Jasper zijn de nieuwe aanwinsten voor de MR
- Vraag vanuit het team om het incasseren van het Avond4daagse geld
eventueel via de OR te laten lopen. OR: niet taak van de OR / advies om de
inning te laten zoals die is. Wellicht goed als Martijn Poepjes 1 a 2 ouders bij
de organisatie betrekt.
- Vraag vanuit Playbackshow-cie (Constance/Donna): papieren bekertjes (zelf
water tappen) en chipjes (voldoende !) voor playbackshow. Lays/Croky chips
naturel zijn glutenvrij (paprika niet!). Hoe water uitgedeeld gaat worden is
nog even de vraag … Cees zal inkopen doen.
- Vraag vanuit Openings-cie: is er budget voor 550 x bellenblaas? Cees/Karin
komen hier op terug.
- Is er nog budget voor het eindejaarscadeautje voor de kleuters? OR: Budget
bedraagt EUR 300,- (EUR 0,50 per kind gr. 1 / EUR 1,50 per kind gr. 2)
4. Evaluatie
 Sportdagen:
De sportdagen allemaal goed verlopen. Altijd gedoe over al dan niet gezonde
koeken. Oreo uitgedeeld (Cees had uitgezocht dat deze koeken minder suiker
bevatten dan bijv. Evergreen / Sultana). Wens voor eierkoeken is lastig: niet
in enorme getalen te koop en bovendien niet lang houdbaar.
Oreo waren apart verpakt > veel troep. Volgend jaar gewoon een rollen
kopen.
NB I. in draaiboek opnemen: kinderen met een allergie.
NB II. Zowiezo handig als OR een lijst heeft van kinderen met allergieën.
Opvragen bij Jan Vos. Aktie wie?


Grootouderochtend:
Grote opkomst en groot succes!!

5. Komende activiteiten
 Playbackshow (28 juni):

-

-

van 13:00-15:00uur
papieren bekers > zelf water tappen
chips ipv ijsjes (Lays/Croky naturel is veilig voor gluten kinderen)
Cees doet inkopen en ontvangt ’s ochtends podium. Verhuurder Pel zet
podium op en Cees zet zijkanten af met lint, plaatst boxen, hangt vlaggetjes op

Playbackshow-cie licht buurt in over mogelijk geluidsoverlast
Liedjes gaan nu op CD / NB rekening houden met lengte! (voorstel 2017:
Spotify playlist maken! Probleem niet alle liedjes zijn op Spotify te vinden.
Mark checkt mogelijkheden)
Mark & Jeroen aanwezig als DJ’s iets voor 13:00uur?


-

Musical groep 8:
29 juni: Cees doet samen met Chaim boodschappen & stalt alles bij Coornhert
30 juni: bardienst Daphne & Wendy
1 juli: Cees, Jeroen, Marlies


-

Eindejaarpresentje?
Vorig jaar was dat een combi van het boek & Garrone karretjes
OR: dit jaar het budget (EUR 300) gebruiken voor het team > Bijv. Coffee on
Wheels tijdens studiedag op 22 juni. Aktie Adrian

-

6. Financiën
 Vrijwillige ouderbijdrage:
- Nog ca 22 ouders hebben niet betaald. Deze week stuur Karin laatste
reminder.
 Begroting:
- Concept begroting door Karin besproken. Ziet er goed uit.
- Op- en of aanmerkingen eventueel nog mailen naar Karin komende weken
- Definitieve begroting moet klaar zijn voor eerste MR vergadering na
vakantie
- N.a.v. bespreken begroting kwam een aantal punten naar voren:
# EUR 5000 per jaar voor cultuur gaat naar Jan Vos. OR wil wel weten
waaraan dat wordt besteed en bovendien moeten er afspraken worden
gemaakt over de situatie waarin het geld niet geheel wordt besteed dan
wel het budget overschreden wordt. Aktie Karin/JV
# Sportdag materialen verouderd en te speels. Wens om modernere en
meer sportgerelateerde materialen. Bespreken met Meester Pieter? Aktie
wie?
# OR erg blij met decoreerwerk en inzet van Chaim. Marleen geeft Chaim
namens OR complimenten!
# “overschot” begroting wordt overgemaakt naar Jubileumrekening
# goed om Jubileum (2019) ook op te gaan nemen in de begroting
# goede manier van de Jubileum-pot spekken is het organiseren van een
dienstenveiling aan het begin van het Julbileum-schooljaar.
7. Lief & Leed:
Juf Corine. Aktie Adrian

8. Ouderraad (samenstelling/werkwijze/zichtbaarheid):
 Aantal kandidaten bekend.
 Cees nodigt deze kandidaten uit voor de eerstvolgende OR vergadering (Cees
ook aanwezig) in het nieuwe schooljaar: di 30 aug. (korte vergadering met
voorstelrondje/uitleg OR taken /Opening & Vossenjacht bespreken en daarna
borrelen in ’t Kantoortje)
 Voorzitterschap: Duo voorzitterschap Marlies en Wendy!
 Secretaris: Wendy voorlopig, maar kan wellicht spoedig overgedragen
worden aan een nieuw lid
9. To Do:
 School T-shirts:
- Adrian wacht op offerte Brezo
- ‘Crew’-shirt oid voor OR. Actie Wendy
10. Rondvraag/WVTTK
 Voorstel min 2 mnd voor nwe activiteit informeren OR gecommuniceerd met
JV. Afspraak: 6 weken van te voren; indien korter kan OR hulp e.d niet
garanderen.
 Mogelijke Sinterklazen: Remco (van Wendy) & Gerben Nelemans?
 Afscheidsetentje voor Cees en Jeroen: donderdag 23 juni! 17:00uur bij Parck!
 Sleutels OR kast: meer bekend op 23 juni …
 Cees bezig met afronden draaiboek (met bijlage lief- en leed protocol)
TOT SLOT:

DANK CEES VOOR JE GEWELDIGE VOORZITTERSCHAP!
… het was een eer om jouw secretaris te zijn  …

Volgende OR vergadering:
Dinsdag 30 augustus 2016
20:00uur Kleine Hout

