Warns, 14-09-2021
Notulen vergadering OR Meiboom op 14-09-2021
Aanwezig: Arjan, Joanna, Marrit (notulist) en Antsje Uilkje
Aanwezig team: Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Opening
Financieel verslag
Kerkentocht
Tuindag
Decemberkado’s
OR lid
Wat verder ter tafel komt
Afsluiting

1. Opening
Joanna zit de vergadering voor en heet iedereen welkom.
2. Financieel verslag
Arjan heeft zijn financieel verslag compleet, hij zal iemand vragen voor een kascontrole.
3. Kerkentocht
Zondag a.s. is de kerkentocht, het team heeft OR gevraagd voor koffie en suikerbrood.
Marrit vraagt de aantallen aan Birgit.
Zondag om half 4 is de OR aanwezig voor het klaarzetten en uitschenken van de koffie.
4. Tuindag
2 oktober 9.00 – 12.30 uur, zal de tuin rondom school aangepakt worden. Carlo heeft weer
een inventarisatie gemaakt over wat er moet gebeuren. Carlo houdt voorlopig een adviserende
rol. De bomen en de speeltoestellen op het plein vallen onder de gemeente, deze hoeven
tijdens de tuindag dan ook niet gecontroleerd te worden. Birgit verstuurd de uitnodiging via
Parro.
5. December(kado’s)
Arjan vraagt aan het team hoe en wat de bedoeling is met sinterklaas. Wat voor rol de OR
hierin gaat hebben. Voor wat betreft de kadootjes, wij gaan deze dagen kijken wat de sint uit
kan delen. I.v.m. korting worden ze in september besteld.

6. OR lid
Jantina heeft aan Joanna gevraagd, of ze ook wat kan betekenen voor de OR. Natuurlijk is zij
van harte welkom. Joanna gaat dit aan haar doorgeven.

-

-

-

7. Wat verder ter tafel komt
Marrit stuurt de welkomstbrief voor nieuwe OR leden naar Antsje Uilkje
Joanna geeft aan wanneer wij als OR een avond organiseren zij wel leuke thema’s
weet: media gebruik bij kinderen/jongeren. Hoe ga je daar als ouder mee om. En een
kindercoach. Er wordt bij het team gevraagd hoe het zit met de ouderavond, of deze
ook weer plaats gaan vinden en of het team deze organiseert of de OR.
De vrijwillige ouderbijdrage kan binnenkort de deur uit, de brief moet geüpdatet
worden (Marrit). Er moet een uitleg bij komen waarom het € 2,50 omhoog is gegaan.
Marrit vraagt Grytsje deze te schrijven. Joanna doet nog een onderzoekje of mensen
met een laag inkomen, die de bijdrage niet kunnen betalen, recht hebben op een
tegemoetkoming hiervoor middels stichting leergeld. Wanneer dit het geval is, komt
deze informatie ook bij de brief voor de ouderbijdrage.
De volgende vergaderingen staan gepland op dinsdag 9 november en dinsdag 18
januari, 20.00 uur, in De Weyde Blick.

Actielijst
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arjan: regelt kascontrole
Marrit: aantal personen kerkentocht aan Birgit vragen
Birgit: uitnodiging voor de tuindag
Arjan: onze rol bij sinterklaas
Allen: kadootjes uitzoeken
Arjan: bestellen kadootjes voor eind september
Joanna: navragen Jantina of ze in de OR wil (inmiddels hebben we een ja)
Marrit: welkomsbrief naar Antsje Uilkje (en ook Jantina)
Arjan of Joanna: navragen wanneer ouderavond en door wie wordt deze
georganiseerd
• Marrit: updaten ouderbijdrage brief
• Marrit: Grytsje vragen stukje te schrijven over structurele AMV
• Grytsje: stukje schrijven over verhogen ouderbijdrage
• Joanna: uitzoeken stichting leergeld
• Marrit: versturen brief ouderbijdrage incl. de bijlages naar Sandra

