Warns, 26-01-2021
Notulen vergadering OR Meiboom op 26-01-2022
Aanwezig OR: Arjan, Marrit, Antsje Uilkje, Joanna en Jantina (notulist)
Afwezig:
Agenda
1.
2.
3.
4.
5.

Opening
Takenverdeling
Zittingstermijn
Mail
Wat verder ter tafel komt

1. Opening
Het is de eerste keer dat we als OR in deze samenstelling (fysiek) bij elkaar komen.
2. Takenverdeling
Joanna neemt de voorzittersrol weer voor haar rekening, Arjan blijft penningmeester. Marrit
blijft het aanspreekpunt voor school en doet het mailbeheer. Jantina maakt vanaf nu de
notulen. Overige taken worden t.z.t. verdeeld.
Arjan heeft tijdens de afgelopen Sinterklaasviering contact gehad met school. Jantina is
tijdens de vergadering (met Sint, Pieten en leerkrachten) en de viering aanwezig geweest.
Voor de volgende Sinterklaasviering zou één persoon dit wel kunnen doen.
3. Zittingstermijn
In een relatief korte periode zijn er 3 nieuwe leden in de OR gekomen. Wanneer we een
zittingstermijn van 3 jaar hanteren, zou dit betekenen dat er over enkele jaren ook 3 leden kort
na elkaar zouden stoppen.
Ook zou Arjan, na 3 jaar zitting, kunnen stoppen als lid van de OR. Echter, hij zou nog wel
een periode als penningmeester voor de OR aan de slag blijven. Temeer omdat er de
afgelopen jaren, vanwege corona, niet heel veel activiteiten hebben plaatsgevonden.
Om te voorkomen dat teveel leden tegelijkertijd, of kort na elkaar stoppen, en om ouders de
kans te geven nog wat langer iets voor de OR te betekenen (als ze dat zouden willen), lijkt het
ons wenselijk aan te geven dat de zittingstermijn in de OR voor minimaal 3 jaar is.
We geven unaniem aan het fijn te vinden dat Arjan nog een periode in de OR wil blijven

4. Mail
Er is een vreemd mailtje binnengekomen bij de OR. Lijkt ‘spoofing’ te zijn, maar om het
zekere voor het onzekere te nemen, heeft Marrit de mail doorgestuurd naar school. Via school
is er contact geweest met systeembeheerder Nexxt. Met een extra ingestelde beveiliging
zouden dit soort mailtjes niet meer kunnen worden gestuurd/ ontvangen.

-

-

5. Wat verder ter tafel komt
Ouderavond komt ter sprake. Op dit moment is er, i.v.m. beperkingen door corona,
nog niet veel mogelijk. Wellicht later, of volgend schooljaar wel weer.
We bespreken mogelijke onderwerpen voor een ouderavond georganiseerd door de
OR. Mediawijsheid, opvoeding en seksueel overschrijdend gedrag worden genoemd.
Voor sommige onderwerpen lijkt het ons verstandig de groep op te splitsen in
bijvoorbeeld onder- en bovenbouw, aangezien de invulling van nogal verschilt per
doelgroep.
Volgende overleg: 30 maart en (een nog nader te bepalen datum) in juni.

