Notulen OR vergadering 27 augustus 2015
Aanwezig: Cees, Karin, Daphne, Mark, Marlies, Jeroen, Charlotte, Marleen, Reiner, Adrian
Afwezig: 1. Notulen 26.05.2015 goedgekeurd.
2. Welkom Reiner Slotemaker (vader van Stijn). Nieuw in de OR.
3. Mededelingen
 Geen opening van het schooljaar dit jaar. JV is van mening dat de opening van
het schooljaar in een nieuw jasje gegoten moet worden. Alternatieve opening
2015/2016 wordt nog over nagedacht. Verder nadenken over schoolopening
toekomst.
 Dreefschool zou in verband met de aanleg van een fietspad op het
Schelpenpad door de gemeente niet meer gebruik kunnen maken van het
Schelpenpad als speelterrein. JV is in gesprek met de gemeente over mogelijke
oplossingen.
 Dreefschool is zich aan het beraden over het instellen van een continurooster.
Een en ander zal in een enquête aan de ouders worden voorgelegd.
 Budget voor nieuwe schoolt-shirts is er niet voor dit jaar. Overleg nodig over
mogelijkheden ouderbijdrage dan wel gesponsorde shirts. In ieder geval
worden er dit jaar geen nieuwe shirts aangeschaft. Wel richten op nieuwe
shirts voor schooljaar 2016/2017.
 Snoepbeleid (hoeveelheid paaseitjes bij Paasontbijt / snoep mee op
schoolreis) zal dit jaar middels enquête onder ouders worden getoetst.
 Er komt ook een enquête over schaatsen in schoolverband.
4. Nieuws uit het team
 Zeven nieuwe leerkrachten dit jaar
 Juf Mieke heeft een meisje gekregen: Amelie
 Schoolreisje groep ¾ gaat naar Linnaeus hof. Vraag aan Cees om EUR 1500 op
TSO pas te zetten.
 Juf Kelly en Juf Donna organiseren het schoolreisje voor groep 1/2. Zij kunnen
contact opnemen met Cees over de kosten.
5. Evaluatie overig
- Playbackshow: sommige nrs hadden eerder weggedraaid kunnen worden
- Meer variatie zou leuk zijn
- IJsjes waren top
 Jubileumboek-uitreiking
- Vrij dramatisch verlopen op KH. Geen mooi moment van gemaakt
- Cees had een en ander met JV doorgesproken, maar op KH was daar
weinig van terug te zien. Ellis zou Mariska toespreken, maar Ellis was er
niet
- Bloemenbonnen niet op KH
- Prima om het klein te houden, maar had veel strakker en dankbaarder
gekund
- Uitreiking op Dreef prima

-

Sponsoren daar ontvangen
IJsco karretjes van Garonne op zowel KH als Dreef groot succes. Garonne
heeft extra ijs-vraag niet in rekening gebracht.
Marleen informeert JV over evaluatie jubileumboek uitreiking
PRACHTIG BOEK!

6. Komende activiteiten
- Kinderboekenweek: Juf Charlotte en Juf Marloes zitten namens team in
deze commissie. Brainstormen over mogelijkheden en strakke uitvoering
van boekenruilmarkt. Adrian namens OR
Idee: restant ruilmarkt naar Aruba (meester Niek/broer Marlies). Cees
checkt bij JV (geldt ook voor bijv. oude rekenmethode).
- Vossenjacht (thema Beroepen): Mark en Cees bemannen de kraam. Cees
overlegt of Vossenjacht evt ook moment is om schooljaar te openen
(glaasje heffen). Wel lastig ivm op verschillende tijden binnendruppelen
van ouders en kinderen.
- Avond4daagse: geen OR activiteit, maar OR had wel hulp aangeboden.
Alles goed gegaan. Veel hulpouders.
- Sportdagen: erg goed verlopen. Heerlijk weer en lekker veel stroopwafels!
- Musical groep 8: bemannen van de bar uitstekend verlopen en de musicals
waren uiteraard ook super.
7. Financiën
Begroting OR door MR voorlopig afgekeurd. Een en ander heeft te maken met het
schaatsbudget dat ook nog voor groep 5 was opgenomen (groep 5 schaatst dit
jaar niet) en het budget “cultuur op Dreef”.
OR bezit potje ad EUR 2500,- per jaar voor Cultuur. Afgelopen jaar geen Cultuur
op Dreef (na fiasco jaar ervoor). Op dit moment derhalve EUR 5000,- in kas.
JV heeft aangeven dat de maandafsluitingen i.s.m. Hart wellicht niet kunnen
doorgaan als gevolg van subsidiestop door Salomo. JV wenst potje Cultuur van OR
in te zetten voor maandafsluitingen en dan in tussen verder te zoeken naar geld
voor Cultuur op Dreef.
MR heeft hier niet mee ingestemd. OR is het er eveneens niet mee eens.
JV eerst een en ander goed in kaart brengen. Overleg plegen met Hart over
eventuele mogelijkheden
Spontane voorstelling zoals Wizzard of Oz (groep 7 schooljaar 2014/2015) was
super. Wie deed dat? Hoe is dat geregeld? Cees overlegt met JV
8. Samenstelling Ouderraad:
 Naast Reiner heeft Toon van Velen laten weten dat hij geïnteresseerd is om te
helpen. Cees neemt contact met hem op.
 Karin (en Adrian) benadert Ethel
9. To Do:
 Opening 2016/2017
 School T-shirts 2016/2017
 Vorm “Cultuur op Dreef “ bepalen
10. Rondvraag/WVTTK



Borreltje drinken: Karin via datumprikker

11. AKTIE (buiten commissies/taken om)
 MARLEEN: lijst taakverdeling team aan OR
 MARLEEN: evaluatie jubileumboek bespreken JV
 ADRIAN: inventariseren nog aanwezige schoolshirts
 ADRIAN: cadeau Baby Amelie
 CEES: Pietendiscussie opnemen met MR
 CEES: Begroting / Wizzard of Oz-like voorstellingen
 CEES: oude boeken Aruba?
 CEES: contact Toon van Velen
 CEES/KARIN: geld schoolreisjes
 KARIN: benaderen Ethel voor OR / datumprikker borreltje OR
Volgende OR vergadering is op dinsdag 29 september 2015.
Catering: wat is er nog?

