Notulen OR vergadering
Datum: 19 september 2016
Aanwezig: Marlies, Karin, Mark, Charlotte, Marleen, Daphne
Afwezig: Reiner, Wendy, Anne
1. Welkom
2. Notulen vanaf nu plaatsen we een actielijst onder aan de notulen. Notulen
29.08.206 worden goedgekeurd.
3. Mededelingen
- Er wordt besloten dat bij de afspraak van Karin met Jan Vos over financiën er
nog een OR lid aanwezig zal zijn voor algemene zaken te bespreken.
- Volgende week organiseert Marlies een afspraak in met Jan Vos over
pietenbeleid Sinterklaas.
4. Nieuws uit het team
- Er wordt deze week besloten of groepen 3 en de kleuters mee gaan doen aan
Sinterklaasjournaal. Groep 4 sowieso (check Marleen?)
- Organist Anton Pauw is gereserveerd als organist voor kerstdienst.
5. Evaluatie
 Opening Schooljaar:
- Qua locatie en zichtbaarheid van ouders geslaagd, verstaanbaarheid moet
beter.
- Kraampjes moeten dichter bij de cirkel komen te staan zodat ouders
makkelijker koffie en croissants kunnen pakken.
- Volgend jaar 30 croissants per zak om te voorkomen dat klassen tekort
hebben.
- Prijs croissants Vomar ging twee dagen na afname Dreefschool omlaag door
aanbieding, nog beter afdingen?
- Omdat het voor Vomar een behoorlijke organisatie is om zo vroeg 650
croissants af te bakken is het goed deze na de laatste vergadering van het
schooljaar te bestellen (datum moet dan dus definitief zijn).
- Mark gaat draaiboek opening schooljaar aanpassen


Schoolreis
Een veer voor Karin die alle bedragen voor de schoolreisjes tijdig had
overgemaakt!
Bussen van Jan de Wit waren en te laat bij zowel heen- als terugreis en het
was niet mogelijk om een indeling te maken doordat de aantal plaatsen per
bus pas een dag van te voren bekend waren.

Vorig jaar moesten we extra betalen omdat de klassen toen een kwartier te
laat waren. Daarom moeten we dit jaar een compensatie krijgen voor het te
laat aankomen van de bussen.
Volgend jaar offertes opvragen bij andere maatschappijen.
Er kwam vanuit de ouders een opmerking dat er BHV’ers bij de schoolreisjes
aanwezig moeten zijn.
6. Komende activiteiten
 Vossenjacht:
6 oktober is de Vossenjacht.
€ 25 euro per groep voor outfit. Wordt onderling geregeld.
Akties OR:
- Marktkramen huren: Cees
- Boodschappen: Daphne
20 dozen paprika chips
12 dozen naturel
650 pakjes sap
Doos pennen
Wijn en bier
 Inrichting kramen: Marlies, Reiner
- Bemanning kramen: Reiner, Wendy
- Meenemen kinder CD: wie?



Kinderboekenweek:
Vrijdag 14 oktober is de boekenmarkt
Donderdag 13 oktober in de middag moet de boekenmarkt in de gymzaal van
KH en de gymzaal van de Dreefschool opgebouwd worden. Actie Reiner,
Anne en Wendy
Dit jaar een oproep om meer boeken voor groep 6-7-8 mee te geven. Actie
Marleen
Dag van de leerkracht:
Mark regelt dit en blijft nog even geheim 

7. Financiën
13 september is de verhoging van de ouderbijdrage en de begroting
goedgekeurd.
De jaarbijdrage wordt € 67,50, voor de groepen die ook schaatsen € 70,-.
Wordt met toelichting gecommuniceerd in de weekbrief.
De brieven met de vraag voor contributie worden voor de herfstvakantie in de
klaslokalen gedistribueerd.
Karin vraag hulp bij de controle van de bedragen die binnenkomen. Er wordt
nagedacht hoe deze hulp te bieden.
8. Lief & Leed
Geen punten

9. Samenstelling OR en verdeling activiteiten
- Karin heeft een kandidaat Liesbeth, Daphne Leonie. Worden volgende
vergadering uitgenodigd.
- In de weekbrief is een oproep gedaan
- Wendy en Karin hebben in de voorlichtingsavonden van de kleuters de OR
gepresenteerd en een oproep gedaan om vooral je op te geven.
- Walter heeft aangegeven niet in OR te willen maar wel beschikbaar te zijn
voor hulp.
- De lijst met commissies wordt doorgenomen en gedeeltelijk ingevuld. Zodra
de data bekend zijn van de activiteiten in 2017 kan deze in de volgende
vergadering ingevuld worden.
10. Rondvraag/WVTTK
 Marlies: Als mensen nog namen hebben voor Sinterklazen of Pieten, heel
graag!

Volgende OR vergadering:
25 oktober
20:00uur Kleine Hout
Verantwoordelijk happen & dranken: ?
Als je verhinderd bent svp afmelden in app groep!

Actielijst
Actie
Lijst met allergieën per klas
Afspraak pietenbeleid met JV
Marktkraam huren vossenjacht
Boodschappen vossenjacht
Bemanning stands
Draaiboek opening schooljaar aanpassen
Oproep voor meer boeken groep 6-7-8
Inrichten boekenmarkt
Verrassing dag van de leerkracht
Tshirts oid OR

Wie?
Marleen
Marlies
Cees
Daphne
Marlies Reiner Wendy
Mark
Marleen
Reiner, Wendy, Anne
Mark
Wendy

