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Notulen OR-vergadering op 18-9-2017
Aanwezig: Marcel, Aukje, Corrie, Eva, Ingrid en Grytsje
Notuleren: Eva
1. 20.05 Opening door de voorzitter Marcel, hij verwelkomt Grytsje.
2. Notulen vorige vergadering worden even besproken
 Corrie: hoe zit het met de T-shirts? Marcel zegt dat het erg langzaam gaat maar er
zit enige vordering in.
 De Tuincommissie: Grytsje vond het een bijzondere vergadering en ervaring. De
zet ligt nu bij het team zij moeten eerst bedenken welk stukje van het schoolplein
waarvoor het beste gebruikt kan worden. Maar allereerst moet het weer netjes
worden. De school wordt nu betrokken bij de dorpstuin. Er was eerst wat
onduidelijkheid omdat Edwin een voorstel gestuurd heeft waarbij de school
€ 750,- zou moeten betalen. Nu is er overleg met Jella en Jacob en kan er iets van
het bedrag af. De bedoeling is dat elke week een groep kinderen in de dorpstuin
bezig is. De school wil wel op papier zien wat er met het geld gedaan wordt. Aukje
vraagt nog een keer naar de bestrating voor het lokaal van groep 1/2. Grytsje
weet er niets van, maar gaat het weer onder de aandacht van het team brengen.
Misschien is het ook een idee om de leerlingeraad erbij te betrekken, zij
gebruiken het schoolplein tenslotte.
 De mails zouden vanuit één mailadres moeten komen, dat maakt het zoeken naar
een bepaalde mail gemakkelijker. Nu komen veel mails, allemaal van andere
adressen en sommige zijn ook niet direct te beantwoorden. Ook hier gaat Grytsje
achteraan.
 De monitoring van groep 1/2: deze is stil kome te liggen sinds Rosé ontslagen is.
Ook is er op het moment nog geen nieuwe buurtsportcoach.
 Het lege klaslokaal: hier is het plan dat de bibliotheek een plek krijgt. Met
uitleensysteem, vernieuwing en boeken voor volwassenen. De bedoeling is dat
het ook op bepaalde tijden via de zijdeur voor de dorpsbewoners open is.
 Tablets: Er was door Jacob beloofd dat deze bij het begin van het schooljaar
zouden zijn, maar dat is blijkbaar niet gelukt. Het gehele team was boos op hem
en hij heeft nu beloofd om het voor de herfstvakantie te regelen.
 Bedankjes voor de klasouders: is er niet van gekomen.
 Facebookgroep: de omschrijving is veranderd, nu is het oké.

3. Agendapunten zijn vastgesteld met de toevoeging van de evaluatie van de
kennismakingsgesprekken en de kerst- en sinterklaasviering. Er zijn verder gen
mededelingen
4. Evaluatie kennismakingsgesprekken
Grytsje wil graag weten of deze een meerwaarde bieden.
De meningen hierover zijn verdeeld. Sommigen vinden het een toevoeging, voor anderen
zou het niet nodig zijn. Is het een idee om een ouderavond per groep te organiseren?
Misschien verhoogt dat de betrokkenheid van de ouders. Een avond met alleen de ouders
van een groep en de bijbehorende juffen. Grytsje gaat het bij het team voorstellen of dit
mogelijk is, de ouderraad was er wel positief over.
5. Feestwagen
Dit schooljaar is weer het dorpsfeest, laatste weekend juni 2018. Wat willen, kunnen en
mogen wij met een feestwagen? Wat gebeurt er als er geen wagen vanuit de school komt?
Waarschijnlijk is dat wel een teleurstelling, de school hoort er toch echt bij. Wij zijn het
erover eens dat er een wagen moet komen. Thema hebben we ook al bedacht: Muziek!
Liefst zo vroeg mogelijk beginnen, en ook de hele school erbij betrekken, niet alleen groep
1/2. Het moet in ieder geval vanuit de ouders komen, voor het team is dit een
buitenschoolse activiteit. Je kunt nu alvast beginnen om in de groepen iets te knutselen.
Ingrid en Aukje willen hier wel tijd en energie in steken om wat te bedenken
6. Staking 5 oktober
Deze gaat door. Het gaat minder om salaris dan om de werkdruk. En het is deze keer op tijd
bekend gemaakt, op 5 oktober is de school dicht.
7. Evaluaties
- Musicalavond
Iedereen vond het leuk. Alleen was de ruimte ’s avonds wat beperkt, de kinderen werden
daardoor erg onrustig, Het podium kon niet verder naar achteren in verband met de
opbouwmogelijkheden. Er zijn zeker verbeteringspunten voor komend jaar, zoals misschien
een generale repetitie ’s ochtends en een uitvoering ’s avonds. We moeten eens bij de
brandweer vragen hoeveel mensen er in de gymzaal mogen.
We gaan ook nog nadenken over de mogelijkheden om er echt een bijzondere dag voor de
kinderen van groep 8 te maken, ze verlaten tenslotte maar een keer de basisschool.
De vrijwilligers zouden consumptiebonnen moeten krijgen, niet iedere vrijwilliger durft
gewoon wat te pakken. Consumptiebonnen zijn een leuk gebaar voor de inzet.
- Sinterklaas
Corrie heeft het draaiboek van Sinterklaas, dat is best goed geregeld. Groep 5/6 gaan
surprises maken, misschien even bij de ouders van groep 5 nagaan hoe het met het
“geloven” zit. Zoals het eruit ziet is de Sint dezelfde als vorig jaar. Alleen de binnenkomst op
school moet minder rommelig. Alle kinderen bij de ingang (of op de WC…) en de Sint heeft
een microfoon nodig. Eva heeft een versterker, brengt die wel bij Grytsje langs.
- Kerst

Vorig jaar was de kerstviering via de identiteitscommissie geregeld. Doen ze dat nog steeds?
Het was erg geslaagd. De commissie heeft toevallig ook vandaag een vergadering, dan komt
het vast ter sprake. Grytsje hoort wel even hoe het zit en hoe ver de planning is.
8. Financiën
Corrie zegt dat het financiële plaatje helaas nog niet rond is. Misschien lukt het voor de
ouderavond, maar dat is nog niet zeker. De ouderbijdrage houden we zoals die is. De
schoolreisjes kunnen misschien wel bij de ouderbijdrage in, maar het kamp niet. Dan ben je
te veel aan een budget gebonden. De datum van de kamp is rond Hemelvaart, Grytsje zegt
dat ze al erg leuke ideeën hebben. Misschien kunnen de bijdrages voor de reisjes groep 1/4
contant betaald en de kampbijdrage via de bank. We zoeken het nog uit.
9. Activiteitenlijst voor OR-leden.
Corrie had deze voor de vakantie gestuurd, maar er was nog niet veel respons. Wie doet wat
bij welke gebeurtenis. Corrie zorgt voor koffie en thee bij de aankomende vergadering. Eva is
aanspreekpunt voor de schoonmaakdagen, en doet koffie en thee bij de boekenmarkt.
Iedereen moet nog even weer in de lijst kijken en kan dan beslissen.
10. W.v.t.t.k./rondvraag.
Corrie: wat is het roulatiesysteem van de OR? Hoe lang zitten we erin en wanneer wordt er
gewisseld? Weet niemand, Corrie gaat Maaike vragen.
Doet Marcel het praatje volgende week tijdens de ouderavond? Ja, zegt hij, als hij input
krijgt. Jella is er ook, en waarschijnlijk is er ook borrel achteraf, wie helpt met opruimen?
Eva: Is Grytsje nu de vervanger van Birgit? En komt ze elke OR-vergadering? Ja, ze zat eerst in
de MR en heeft met Birgit gewisseld omdat de MR niets voor haar is. Ze wil wel proberen om
de vergaderingen bij te wonen. We verplaatsen de volgende OR-vergadering dan ook maar
meteen naar dinsdag, 14 november.
Ingrid: niets voor de rondvraag.
Aukje: niets voor de rondvraag.
Grytsje: de eerste vergadering was alvast leuk, goed om de meningen van ouders te horen.
Ze zal ook proberen de uitkomsten van haar overleg met het team weer naar ons toe terug
te koppelen. Dat lukte Birgit niet altijd, maar zij zat er ook “ met twee petten”, als juf, maar
ook als leidinggevende van de school.
Marcel: niets voor de rondvraag.
11. Afsluiting om 22:15

