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Notulen OR De Meiboom 13-9-2018
Aanwezig: Marcel, Grytsje, Corrie, Eva, Ingrid
Aukje is gestopt.

We hebben geen agenda, maar wel wat punten:
- Toneel
- OR/MR vergadering
- Schoonmaakavonden
- oudergesprekken
- Schoolfotograaf
- De lopende zaken...

Toneel
Marcel vertelt dat ook de toneelvereniging voor volwassenen stopt. Er is te weinig animo. Hij stelt
voor om met ouders (en misschien juffen) een kersttoneel voor te bereiden. De kinderen willen we
er eerst niet bij betrekken, misschien komt dan de groep 8 musical in het geding, dat willen we niet.
Het moet meer een kersttoneel van ouders voor kinderen worden. Marcel neemt dit met Riejanne
op, en Grytsje zal het bij het team ter sprake brengen; donderdag heeft de identiteitscommissie een
vergadering. Wordt vervolgd.

MR/OR vergadering
Het is de bedoeling toch tenminste twee keer per schooljaar een gezamenlijke vergadering te
houden. We stellen aan de MR voor om dit eind november en ergens aan het einde van het
schooljaar te doen. Grytsje zal dit doorgeven.
Verder prikken we de data voor de OR-vergaderingen: 29-10, 9-1-19, 18-3-19, 22-5-19. De algemene
ouderavond plannen we op 23-5-19.
Daarnaast willen we nog steeds met Aukje en de “nieuwe” uit eten, dit plannen we eerst even op 17
oktober, mits Aukje dan kan. (ondertussen hebben we een nieuw OR-lid: Judith van Vliet, ze kan
alleen niet op maandag en dus is de eerstvolgende OR-vergadering verschoven op dinsdag 30
oktober; welkom Judith!)

Schoonmaakavond
Het zijn altijd dezelfde ouders die komen helpen met de jaarlijkse schoonmaakavond. Kunnen we dit
niet anders plannen? Het is een lastige zaak. Iedereen wil graag dat de school netjes blijft, maar er
zijn maar weinig vrijwilligers die bereid zijn om te helpen. Na wat voors en tegens hebben wij toch
een idee: laat voor elke vakantie de kinderen de kasten leeghalen, dan hoeven de ouders alleen nog
te soppen en kan alles weer teruggezet worden. Hierdoor krijgen de kinderen ook een taak in het
schoonmaken en als we het inderdaad voor elke vakantie inplannen krijgt het ook structuur en is het
makkelijker bij te houden. Grytsje zal het aan het team voorleggen, zien wat zij ervan vinden.
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Oudergesprekken
Deze zijn gepland voor eind november, de ouders kunnen zich inschrijven bij de leerkrachten. Of dit
ook digitaal te plannen is moeten we nog uitzoeken.

Schoolfotograaf
Ingrid wil dit wel organiseren, Maaike Bloemendaal heeft nog het draaiboek en de contactgegevens.
Het liefst begin oktober (ook hier: de fotograaf is vandaag geweest, dank Ingrid voor het organiseren)

Lopende zaken
- De Sint moet weer geregeld worden, dit wil Corrie wel weer doen. Ze neemt contact op met Birgit
en zet t.z.t. alles in de app (wie regelt de koffie, wie wil helpen...)
- De T-shirts... Marcel gaat er maar weer achteraan.
- De boomstammen moeten geregeld worden, ook hier zal Marcel actie ondernemen, even als met
de tegels bij de kleuters.
- Het BSO-lokaal. Hier is niet zo goed gecommuniceerd tussen school en BSO. Het lokaal was bedoeld
als crealokaal, maar is nu voor school onbruikbaar. Op zich kan het wel gebruikt worden maar om 14
uur moet het lokaal leeg zijn voor de BSO. Feitelijk hebben we er dus niets aan. De naschoolse
activiteiten die aangeboden worden zouden duidelijker omschreven moeten zijn en misschien eerder
beginnen. Drie uur is niet handig, dan zijn de kinderen net thuis en moeten dan weer naar school.
22:00 uur einde vergadering.

