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In januari zijn we begonnen met evaluatie Sinterklaas en Kerst. Allebei prima geslaagd.
Het opvoeren van een toneelstuk door ouders gaat niet door vanwege te weinig animo.
Om ouders meer gelegenheid te geven tot meer contact met de leerkracht zijn er
oudergesprekken geweest waarbij de ouders zelf konden inschrijven. Hier was weinig animo
voor, al zal zoiets uiteraard per keer verschillen.
In januari zijn er 2 dagen met verschillende tijdstippen gekozen voor de extra schoonmaak
van de school met hulp van ouders. Door er meer ruchtbaarheid aan te geven hopen we op
veel mensen. Dit resultaat bleek redelijk te zijn. Eind 2019 hebben we besloten om het
anders op te zetten. Vanaf 2020 gaan we standaard in elke week voor een vakantie een
schoonmaakmoment plannen. Zo hebben meer ouders de gelegenheid om te helpen,
houden we het schoonmaakwerk beter bij en is het beter te onthouden.
Corrie is op afscheidskoffie bij Aukje geweest. Op 6 april was de tuindag; op die dag zijn o.a.
het kleuterpaadje gestraat, wilgenbogen hersteld, snoeiwerk gedaan en paaltjes zijn
vervangen door tegels. Ook zijn er boomstammen geregeld ter vervanging van de oude
stammen die inmiddels verrot zijn. Deze zijn rond de zomervakantie gekomen.
In maart geeft Eva aan te overwegen om te stoppen, gelukkig besluit ze toch om noch een
jaar te blijven. Naar aanleiding daarvan wordt de taakverdeling weer opgescherpt en op
papier gezet. Het beleid voor schoolkamp is duidelijk en de musical blijft.
Vanwege AVG mogen er geen mails meer vanuit de OR naar alle ouders. Dit gaat voortaan
via school (Parnassys). Ook heeft de OR geen gegevens meer over leerlingen, ouders,
adressen, etc. Musical is op donderdag 4 juli in de Spylder.
In september starten we met een nieuw OR-lid: Arjan Waterland!
Tijdens de eerste schooldag hebben we meteen lijsten neergelegd waarop ouders zich in
konden schrijven voor de verschillende werkgroepen. Dit werkt best wel goed.
Oud Papier. Het oud papier blijkt nu verliesgevend te zijn. In overleg met school besluiten we
om het nog even door te zetten om te kijken of we het weer winstgevend kunnen maken om
zodoende wat extra inkomsten voor school en de OR te genereren. Lukt dit niet, dan gaat de
verantwoordelijkheid voor het inzamelen weer naar de gemeente.
In november schuift Marrit aan om te kijken of het OR-lidmaatschap wat voor haar is.
Arjan en Judith lopen dit jaar met Corrie mee met Sinterklaas zodat zij dit volgend jaar
makkelijker over kunnen nemen. Als Grytsje met zwangerschapsverlof is neemt Birgit haar
taken binnen de OR waar. We maken een roulatieschema op voor de OR-leden. Er gaan dit
jaar 4 leden uit, we grijpen die kans aan om ook meteen iets in te krimpen. NL-Doet komt er
weer aan, we gaan inventariseren of er klussen zijn om mee te doen.
De jaarlijkse ouderavond gaat in samenwerking met de MR, zij hebben een aantal
belangrijke items om te bespreken en zo kunnen we het mooi combineren.
Het innen van de vrijwillige ouderbijdrage veranderd door de AVG. Een van de
mogelijkheden is om dit via Schoolkassa te doen. Na het nodige uitzoekwerk besluiten we
om dit niet te doen.
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