Notulen OR vergadering
Datum: 26 oktober 2016
Aanwezig: Marlies, Wendy, Karin, Liesbeth, Mark, Edwin, Charlotte, Marleen
Afwezig: Reiner, Annemarieke, Daphne
1. Welkom
We verwelkomen 2 nieuwe OR leden! Edwin Schoo en Liebeth de Boer. Edwin
met 2 kinderen op de Kleine Hout, Merlijn (Groep 5) en Emma (Groep 2) en
Liesbeth, moeder van Anna van 7 jaar (groep 4) en Pieter van 5 jaar (Groep 2),
beiden op de Dreef locatie.
Edwin heeft een hoveniersbedrijf en is vaak vroeg uit de veren en vroeg op pad.
Nu beide kinderen op school zijn kan hij op deze manier toch betrokkenheid
tonen bij de school en alles wat daar mee te maken heeft.
Liesbeth is arts en sinds 5 maanden gestopt met werken. Nu ze meer tijd heeft
kan ze een bijdrage leveren aan de school. Liesbeth geeft aan dat ze slecht hoort
en vraagt begrip aan overige OR leden: niet allemaal tegelijk praten!
2. Notulen actielijst doorgenomen en aangepast. We maken de afspraak dat de
notulen naar het hele team worden gestuurd. >> Marleen zal hier zorg voor
dragen.
3. Mededelingen
- Met name mededelingen over status groep OR. Zie agendapunt 9.
4. Nieuws uit het team
- Maandag 24 oktober was er een studiedag voor alle leerkrachten van Salomo
scholen. Het was een interessante dag, met veel verschillende workshops.
Andre Kuipers verzorgde een interessante lezing.
- Onze condoleances gaan uit naar Juf Marijke, wiens vader recent is overleden
op 84 jarige leeftijd.
5. Evaluatie
 Vossenjacht:
- De opkomst was groot, mede dankzij het mooie weer.
- De tent was sfeervol (dankjewel Cees).
- Er waren ongeveer 50 formulieren te kort. OR wilde formulieren bij laten
printen, maar we hadden geen toegang tot gebouw en geen printercode.
Uiteindelijk is dit wel gelukt, mede dankzij hulp Stephanie (’t Hazeltje).
- Charlotte gaat printercode aanvragen voor OR, beide locaties >> Charlotte
- De leerkrachten stonden niet helemaal goed verdeeld door de stad. Ook
stonden sommigen nog niet klaar toen de eerste kinderen al op strooptocht
waren. Leerlingen zijn echter niet eerder dan 18 uur van start zijn gegaan met
lopen.
- De zin was te moeilijk!!!
- Het afbouwen en opruimen was meer werk dan verwacht. Niet het juiste
gereedschap om de tent af te breken en gewoonweg te weinig mankracht.


-



Team kwam helpen om tent in te pakken, omgekeerde wereld! Opnemen in
draaiboek. Draaiboek wordt aangepast >> Wendy
Kinderboekenweek
Het centraal bestellen van het klassenboek ging goed. De meeste leerkrachten
zijn al begonnen met klassikaal voorlezen.
De boekenmarkt viel tegen. Groepen 6 tot en met 8 zijn niet geweest. Het
opbouwen op de Kleine Hout ging goed: daar lagen alle boeken klaar. Op de
Dreef was men vergeten de boeken naar de gymzaal te brengen. Gelukkig
kwam er hulp bij de kinderen en de leerkrachten vandaan en waren we alsnog
in korte tijd klaar.
Volgend jaar wellicht een andere vorm? >> Reiner, Anne, Wendy
Dag van de Leerkracht
Mark heeft bij Patisserie Michel mooie en vooral lekkere chocoladeplakken
geregeld, met daarop de naam van de leerkracht. Er waren echter 4 plakken
tekort (deze waren voor de ondersteuning). Marleen vraagt een complete lijst
op van alle medewerkers + functie van de Dreefschool >> Marleen

6. Komende activiteiten
 Sinterklaas maandag 5 december
- Het Sinterklaasgeschenk vanuit de OR wordt vastgesteld door de OR.
- Maandag 5 december intocht Sinterklaas Schelpenpad groep 4 tot en met 8.
- In 2015: 10 pieten en 2 Sinterklazen.
- Ieder jaar komen er weer een aantal zaken ter sprake vanuit het team,
waarover afspraken gemaakt zullen worden met Jan Vos. De afspraken zijn
inmiddels bekend en volgen hieronder:
o In principe volgen we het Sinterklaasjournaal. Mocht dit niet naar onze
maatstaven zijn, dan vormen we ons eigen beleid. Maar als het beleid
er eenmaal is, wordt daar ook niet meer van afgeweken. Ook vanuit het
team, moet het beleid niet ter discussie gesteld worden.
o Er wordt met pepernoten gestrooid, maar niet meer nadat de Pieten
het klaslokaal hebben verlaten.
o De Pieten gaan niet meer terug het lokaal in als ze het lokaal eenmaal
hebben verlaten. De rust moet op een zeker moment terugkeren en dat
moment begint als de deur van het lokaal dicht is.
o De Pieten gooien niets om wat tot grote chaos kan leiden (kralen,
kaartjes etc)
o Edwin Schoo werpt zich op als Piet (leuk!)
o De vader van Mark Hoving wordt benaderd door Mark met de vraag of
hij Sint wilt zijn. Meneer Hoving heeft inmiddels zijn medewerking
toegezegd. Daar zijn we heel blij mee. Aangezien meneer Hoving
kleinkinderen op de Kleine Hout heeft, wil hij daar NIET als Sint
optreden.
o Cees heeft aangeboden nogmaals op te treden als Sint, mochten we
geen tweede Sinterklaas vinden. Beide Sinterklazen hebben de
goedkeuring van Jan Vos! Dank Meneer Hoving en Cees, jullie maken
de OR, de leerkrachten en kinderen heel blij!
o Sintcommissie teamoverleg is as woensdag 2 november. Daar is
niemand van de OR bij. Vraag: is dit wel wenselijk? >>Allen?

-

 Kerstviering donderdag 22 december
De bijeenkomst moet nog georganiseerd worden. OR geeft aan dat de opzet van
het koortje 2 jaar geleden mooie en leuk was en akoestisch goed te verstaan.
Plan voor verbetering Akoestiek >> Karin
Overleg Jan Vos over boekje met liederen: bespreken we in kort overleg met Jan
Vos >> Marlies, Karin, Wendy

7. Financiën
Karin geeft aan dat de rol van penningmeester veel tijd vergt. Nu ze niet werkt is
het wel te doen, maar zodra ze weer (FT) aan het werk is, zal het wellicht te veel
tijd kosten. Informeren bij andere scholen/OR’s hoe het daar geregeld is, kan
geen kwaad. Wendy heeft mail van Clubcollect doorgestuurd naar Karin. Wellicht
helpt het. >> Karin
8. Samenstelling OR en verdeling activiteiten
De voorzitters geven aan dat het wenselijk is dat de relatief nieuwe OR groep zo
veel mogelijk compleet vergadert. Natuurlijk kan het zo zijn dat je een keer
verhindert bent, maar het bijwonen van de vergaderingen is belangrijk voor de
continuïteit en het vormen van een gedeelde visie van de OR. We spreken af dat
we de data van de vergaderingen vaker communiceren en dat indien er te veel
mensen vooraf aangeven dat ze verhinderd zijn, we kiezen voor een andere
datum. Deelnemen aan de OR is vrijwillig, maar niet geheel vrijblijvend.
-

Naast de Edwin en Liesbeth was er nog een derde OR lid in beeld: te weten
Leonie. Daphne H. laat maandag 31 oktober weten dat Leonie er vanaf ziet
ivm verplichtingen in andere besturen.
- Mededeling maandag 31 oktober 2016: Ellen van Klaveren heeft ook
aangegeven zich graag bij de OR te voegen. Meer info volgt zodra bekend.
- Bas de Bruijn (vader van Melanie en Indy) is ook benaderd. Status nog
onbekend.. >> Wendy
- Mededeling maandag 31 oktober 2016: er is een email binnengekomen bij de
mailbox van de OR. Sander Tempel (vader van Isaiah groep 2D) heeft
interesse in de OR. Wendy zal contact met hem opnemen en kennis met hem
maken. >> Wendy
WE ZULLEN DE NIEUWE LEDEN UITNODIGEN OM DE VOLGENDE
VERGADERING BIJ TE WONEN.
- Graag door blijven gaan met persoonlijke benadering voor OR leden. Over een
tijdje, rondom Sinterklaas, volgt er nog een oproep in de weekbrief, mochten
we dan nog onvoldoende leden hebben.
9. Rondvraag/WVTTK
Volgende OR vergadering:
23 november
20:00uur Kleine Hout
Verantwoordelijk happen & dranken: ?
Als je verhinderd bent svp tijdig afmelden via Whatsapp groep.

Actielijst
Actie
Afspraak Sinterklaasbeleid met Jan Vos

Wie?
Marlies

Draaiboek opening schooljaar aanpassen
Oproep voor meer boeken groep 6-7-8
Tshirts oid OR
Verantwoording 2015-2016
Begroting 2016-2017
Notulen doorsturen naar team
Vader Melanie en Indy benaderen voor OR
Printercode aanvragen voor OR (Dreef en
Kleine Hout)
Wendy vraagt draaiboek op bij Cees

Mark
Marleen
Wendy
Karin

Andere vorm van boekenmarkt

Reiner, Anne,
Wendy
Marleen
Karin

Opvragen medewerkerslijst Dreefschool
Onderzoeken of ouderbijdrage
eenvoudiger/geautomatiseerd kan worden
Kerst: Charlotte moet nog bij
kerstcommissie toegevoegd worden.
Bespreken Jan Vos over andere vorm van
jaarlijks liederenboekje kerk:
Bas de Bruijn benaderen: interesse in OR
Sander Tempel contact opnemen en
informeren over rol OR
Nieuwe OR kandidaten uitnodigen voor
volgende OR vergadering

Edwin Schoo:
Liesbeth de Boer

06 20495956
06 43439082

Status
maandag 31 oktober 2016
Marlies, Wendy, Karin
Open
Pending
Pending
Pending

Marleen
Doorlopend
Wendy
Charlotte/Marleen
Wendy

Marleen
Karin

Zaterdag 29 oktober. Nog
niet ontvangen
Open
Pending
Maandag 31 okt besproken.
Pending

Wendy
Wendy

Pending
Open

Wendy

Open

info@edwinschoo.nl
liesbeth.de.boer@xs4all.nl

Commissie
Info avond kleuters
(2)
Vossenjacht (2)
Kinderboekenweek
(2)
Dag van de
leerkracht (1)
Sinterklaas (6)
Kerst (6)

Lente narcissen (2)

OR
Karin, Daphne

Datum

X

20
september
6 oktober

Marlies, Reiner,
Wendy
Reiner, Anne,
Wendy
Mark

Nadia, Charlotte, Ans,
Suzanne
Constance, Ingrid

Marlies, Mark,
Wendy
Karin, Mark,
Reiner, Liebeth

Donna, Elly, Marleen,
Suzanne
Monique, Marjon,
Marleen, Suzanne,
Charlotte
Patty

5 december

Monique, Charlotte,
Marleen, Suzanne,
Marjon
Marleen, Dennis, Corine,
Ans, Edith, Donna
Kelly, Marleen, Sandra,
Dennis, Constance,
Saskia

13 april

Paasontbijt (1)

Daphne,
Liesbeth
Karin

Koningsspelen (2)

Check Marleen

Projectweek (2)

Sportdag kleuters (1)
Sportdag groep 3-4
(2)
Sportdag groep 5-6
(2)
Sportdag groep 7-8
(2)
Avondvierdaagse (1)

Liesbeth, Edwin
Mark, Edwin

Grootouderochtend
(2)
Playback-show (3)
Musical groep 8A (2)

Mark, Reiner

Musical groep 8B (2)

Team

Mark, Edwin,
Wendy
Marlies en
Wendy

Mark

X

5-14
oktober
5 oktober

22
december
21 maart

21 april
9-24 mei

Louise

31 mei

Louise

7 juni

Louise

14 juni

Jan Vos, Martijn
Poepjes
Elly

13-16 juni

Donna, Dennis, Sandra
Kim, Patty

4 juli

Ellis, Mieke

28 juni

Lief en Leed (1)
Techniek (1)
Cultuur
Communicatie (1)
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
MR
OR

Daphne
Mark
X
Wendy
Marlies, Wendy
Daphne
Karin

Edith, Gaby
X
Charlotte, Saskia
X
X
X
X
Corine, Dafne, Marianne
Marleen, Charlotte

X
X
X
X
X
X
X

