Notulen OR vergadering Dreefschool dd 1/12/2015

Aanwezig: Cees, Marlies, Jeroen, Marc, Charlotte, Marleen, Karin, Daphne
Afwezig: Adrian
1. Welkom
2. Notulen
Een opmerking van Jeroen: in de to do list van vorige notulen stond een compilatie maken
van raar maar waar vragen van Kinderboekenweek. Omdat dit ‘mosterd na de maaltijd’ is, is
dit niet gebeurt.
3. Mededelingen
Cees, Karin, Adrian en Reiner hebben een gesprek met Jan Vos gehad. Hier is een aantal
zaken besproken.
- Rol van Ouderraad: De ouderraad is verantwoordelijk voor de invullingen van de
activiteiten die door de school worden georganiseerd. Dit gaat dus verder dan ‘de
slingers ophangen’ en ‘koffie inschenken’
- Er is een portal voor ouders live gegaan.
- Enquêtes: Jan Vos wil middels enquêtes de ouders van groep 6 bevragen over het
schaatsen. Verder komt er nog een enquête voor alle ouders om wat onderwerpen te
toetsen, zoals continu rooster, communicatie ouders/ leerkrachten/ kinderen, etc.
- Cees, Karin, Adrian en Reiner blijven het vaste aanspreekpunt van Jan Vos.
4. Nieuws uit het team
Hazeltje nu ook open voor voorschoolse opvang.
5. Activiteiten
 Sinterklaas
Alles is geregeld, was nog zeer hectisch met name door pruiken, een staf en Sintboeken
die niet gevonden konden worden. Actiepunt voor dit jaar is alle Sinterklaas spullen op
te bergen op 1 locatie: de zolder van de Kleine Houtweg.
Er zijn 10 Pieten geregeld die iets minder traditioneel dan andere jaren zullen zijn (een
pruik met vlechten, een kale Piet…). Er is voor gekozen het Sinterklaasjournaal te volgen,
daar is 95% van de Pieten donker, daarom ook de Pieten op de Dreef. De Ouderraad is
zich er van bewust dat we komende jaren moeten mee laveren met de publieke opinie
over de Pieten.
De Chocoladeletters worden 2/12 aan Marleen overhandigd. De factuur klopte niet,
daarom komt er nog een naheffing van Martinez.
De Sint komt op de Dreef in een stint met een stoel er in. Pieten met eigen vervoer.
Donderdag hebben de twee Sinterklasen nog overleg. Cees appt de Kleine Houtweg Sint
over onderkleding.
Vrijdag zal er een kort overleg zijn met Pieten over wenselijk gedrag.
 Kerst
Kerk en Brinkman zijn geregeld. Liturgie en planning zijn in de maak. Er staat een koor
van ouders van groep 8 bij de deur. Op de zolder staan twee windlichten die bij het koor
gezet kunnen worden.
Om 18:00 gaan de kinderen lopen, de deuren gaan om 18:30 open. Marleen mailt brief
die naar de leerkrachten gaat met planning aan OR. Aan leerkrachten wordt gevraagd de
stoelen van hun klas te controleren en eventuele rommel, op te ruimen.
Er zijn 4 man nodig bij Brinkman: Karin, Reiner, Mark, Daphne.
OR gaat letten op verstaanbaarheid sprekers en indien nodig bijsturen. Mark checkt met
Ruud van Kerk of er nog iets aan audio gedaan kan worden.
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Plattegrond wordt ook nog bekeken aan de hand van aantallen van de klassen. Marleen
stuurt deze aantallen aan Karin.
 Cultuur: Het huidige pakket wordt geëvalueerd door de cultuur commissie.
Aangezien het budget voor cultuur zeer beperkt is, moet er vindingrijk mee omgegaan
worden.
Financiën
Begroting OR is goedgekeurd door MR.
Overdracht van Cees naar Karin heeft plaatsgevonden.
Leerkrachten die een bestelling doen bij bol.com, moeten OR vermelden als afzender ipv
hun naam omdat dit problemen kan opleveren.
Samenstelling OR
Marlies nodigt Remco uit voor volgende vergadering.
Er moeten volgend jaar 4 nieuwe leden gevonden worden.
Lief en Leed
Cees en Daphne gaan een protocol opstellen voor lief en leed.
To Do
 Schoolshirts: Is Adrian mee bezig
 Borreltje OR: Karin stuurt 2 data uit in januari.
Rondvraag of WVTTK
 Reiner: Goed om nog na te denken wat we voor de school in Aruba kunnen doen
 Cees is een map voor overdracht aan het maken voor volgend jaar.

ACTIES:
@Marleen: Brief voor kerstviering aan OR sturen
@Marleen: Aantallen leerlingen per klas aan Karin doorgeven
@Marlies: Remco uitnodigen voor volgende OR vergadering
@Cees en Daphne maken protocol lief en leed
@Karin: Borrel OR organiseren

