Notulen OR vergadering 29 september 2015
Aanwezig: Karin, Mark, Marlies, Jeroen, Charlotte, Marleen, Adrian
Afwezig: Cees, Reiner, Daphne
Avondvoorzitter: Karin
1. Notulen 27.08.2015 goedgekeurd.
2. Mededelingen
 Cees afwezig vanwege ernstige hernia: heel veel sterkte!
 Pietendiscussie:
- in principe volgt het team het Sinterklaasjournaal. OR is het hiermee eens.
Veel ouders zullen deze strategie onderschrijven.
- Vraag is wel of er een Salomo breed pietenbeleid is? Marleen vraagt na bij
JV.
3. Nieuws uit het team
 Tijdens informatie-avond groepen ½ op KH was er geen OR aanwezig voor
kort praatje. OR heeft excuses gemaakt/er tussendoor geglipt.
 Inspectie op school geweest. Streng, veel vragen gesteld en veel bekeken.
4. Evaluatie
 Jubileumboek-uitreiking:
- Actiepunt Marleen om evaluatie OR (27.08.15) door te nemen met JV.
- Niet heel veel duidelijkheid gekomen over waarom een en ander zo
gelopen is.
- Wel weer duidelijk dat communicatie veel beter kan. Dat geldt voor team
onderling en OR onderling, maar ook JV naar OR en andersom.
 Vossenjacht:
- Wederom zeer geslaagde Vossenjacht (prachtig weer, mooi thema, fijne
uitdossingen, goede OR tent).
- Soms wel wat grote groepen leerkrachten bij elkaar; volgend jaar iets meer
opsplitsen?
- Puntje van veiligheid: zeer rommelig in Koningsstraat. Juffen/meesters
tegenover elkaar: levert gevaarlijke situatie op met fietsers. Voorstel om aan
één zijde van de Koningsstraat/Gierstraat verspreid te staan zodat oversteken
wordt geminimaliseerd.
- Opvallend veel troep op Schelpenpad, Frederikspark; en niet alleen door
kinderen laten vallen …
5. Komende activiteiten
 Kinderboekenweek:
- Juf Charlotte en Juf Marloes hebben met Chaim versiering gebouwen
doorgesproken.
- Adrian heeft “Raar, maar waar – vragendozen” gemaakt en aangeleverd
(elke locatie 1: groep 7 en 8 gaan beantwoorden).
- Boekenweek start woensdag 7 oktober met voorlezende vaders verspreid
door het gebouw.
- Boekenmarkt vindt plaats op vrijdag 9 okt (Adrian helpt met
uitzoeken/opbouwen markt op 8 okt). Opbrengst en “left over”





boekenmarkt (nog) niet bekend. Adrian gaat na bij JV. Voorstel OR: naar
Aruba (meester Niek & broer Marlies).
- Charlotte en Marloes stellen aantal boeken per kind (3?) vast en van
belang dat groepen van oud naar jong de markt bezoeken. Vorig jaar was
er voor oudere groepen weinig meer te kiezen. Oproep inleveren boeken
zo snel mogelijk (wo/do) + in weekbrief. Prijs kan variëren van EUR 0,20
tot EUR 2,-. Ouders prijzen de boeken.
Dag van de Leerkracht:
- Reiner heeft ludiek plan voorgesteld aan JV: bootcamp in het park en
lunch. JV heeft helaas aangegeven dat een en ander niet haalbaar is ivm
verschillende lunchtijden etc.
- Voorstel om op 5 oktober lunch te verzorgen via Dagelijks Lekker
(persoonlijke zak met broodjes en jus + “ansichtkaart” van
Vossenjachtfotocompilatie met teksje). Reiner en Adrian aktie.
- Besproken dat het niet elk jaar origineler hoeft te zijn dan het jaar ervoor.
Om het jaar iets ludieks is echter wel wenselijk.
Sinterklaas:
- Nieuwe Sinterklaas nodig. Zeer onzeker of Cees op tijd fit genoeg is.
Bovendien heeft Martijn vorig jaar aangegeven dat dat zijn laatste jaar zou
zijn. OR ook van mening dat er plaatsgemaakt mag/kan gaan worden voor
nieuwe Sinterklazen.
- Besluit: op zoek naar 2 nieuwe S. Een daarvan is back-up voor geval Cees
echt niet kan. Gesproken wordt over Robbert (vorig jaar piet). Marlies
benadert Cees en Robbert hierover. Verder nadenken over back-up Cees.

6. Financiën
 Onduidelijkheid over status OR-begroting. Karin neemt contact op met Cees.
7. Samenstelling Ouderraad:
 Toon van Velen benaderd door Cees? Karin checkt bij Cees.
 Ethel van Rossum benaderd. Zeker geïnteresseerd, maar niet dit jaar.
Onthouden voor volgend jaar.
 Bij afwezigheid Cees gaan declaraties via Karin.
 Vergaderingen worden om toerbeurt voorgezeten.
 Voorstel om besprekingen met JV vanaf nu altijd met 2 OR leden te doen
(samen met Cees, indien hij bij machte is aanwezig te zijn of bij zijn
afwezigheid door 2 andere OR leden). Wellicht Reiner als vaste
afgevaardigde? Bespreken met Reiner.
8. To Do:
 Opening 2016/2017:
- Van belang om dit punt te blijven agenderen. JV wil het openingsmoment
opnieuw vormgeven. Wordt OR hier actief bij betrokken?
 School T-shirts 2016/2017
- Adrian inventariseert bij groepen ½ of voldoende shirtjes aanwezig voor
nieuwe instroom.
 Vorm “Cultuur op Dreef “ bepalen:

-

OR voorstander van hele jaar door maar dan wel kwalitatief hoog niveau
(is enigszins afhankelijk van de aangetrokken derden, dus niet altijd
helemaal te voorspellen).
Hoe denkt MR over Cultuur op Dreef?
Karin overlegt met Cees over stand van zaken / MR standpunt

9. Lief- en Leed
- Cees
10. Rondvraag/WVTTK
 OR hoopt dat enquête over o.a. schaatsen, snoepbeleid binnenkort van de
grond komt. Met mogelijkheid om evt. vragen aan te vullen. Wie stelt de
enquête op? Is er een professional bij betrokken? Bruikbaarheid van de
enquête staat of valt bij wijze van vraagstelling. OR zou graag enquête vóór
verspreiding graag voorgelegd krijgen.
 Borreltje drinken: Karin via datumprikker
 Digi Duif: digitaal communicatie systeem voor het onderwijs. Mark en Jeroen
duiken hier verder in. Aktiepunt voor volgende vergadering.
11. AKTIE (buiten activiteiten om)
 MARLEEN: lijst taakverdeling team aan OR / JV vragen naar evt. Salomo
beleid pieten
 CHARLOTTE: Info ouders over aanleveren boeken / limiet aantal boeken
bepalen
 ADRIAN: inventariseren t-shirts ivm nieuwe instroom / opbrengst
boekenmarkt / lief- en leed Cees
 MARLIES: overleg Cees/Robbert over Sinterklaas
 KARIN: Stukje weekbrief / overleg Cees over verschillende punten (zie
notulen) / datumprikker borreltje OR (zodra meer duidelijk over situatie
Cees)
 JEROEN: uitprinten A5 Vossenjachtfotocompilatie
 JEROEN/MARK: Digi Duif
 Met REINER overleg over vaste afgevaardigde bij gesprekken met JV
 WIE vraagt JV naar status enquête?
 WIE vraagt JV naar status vernieuwde openingsplannen + betrokkenheid OR?
Volgende OR vergadering is op maandag 1 november 2015
Catering: hopelijk is er nog wat dan 

