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Notulen OR vergadering op 24-5-2018
Aanwezig: Grytsje, Corrie, Eva, Ingrid en Marcel
1. 20:05 Opening door Marcel, vaststellen agenda: Corrie wil graag de tasjes Bieb op de
agenda.
2. Notulen vorige vergadering en mededelingen.
 Het paadje kleuterklas is opgemeten en er zit beweging in de afronding van het
project. Op 2 juni gaan ze of de boomstammen aanpakken of het paadje doen zegt
Marcel.
 Jacob heeft ondertussen wel bij de gemeente voor elkaar gekregen dat de borders
gevuld worden, maar de spijlen van het hek kwamen helaas niet ter sprake.
 Ook het water onder het klimtoestel moet aangepakt worden, na een regenbui kan
daar niet gespeeld worden. De gemeente en Jacob zijn welwillend maar vinden
elkaar niet altijd. Grytsje gaat weer met Jacob in gesprek hierover.
3. Zaken vanuit school.
 Het nieuwe privacybeleid betreft natuurlijk ook de school. Er komt een plan dat
behoorlijk ver gaat en Gearhingbreed zal moeten werken. Dit plan zal vanaf augustus
in werking gaan en betreft dus alle privacydingen, toestemming van ouders, etc.
 Zijn er al nieuwe data voor de OR-vergaderingen voor komend schooljaar? We willen
twee keer met de Mr samen en verder om de acht weken. Eva doet een voorstel met
data. Op woensdagavond heeft nu de voorkeur.
 Nieuwe leden voor de OR: we zullen op de ouderavond een oproep doen en ook
persoonlijk mensen vragen. Moeten dan niet ook de KvK-gegevens aangepast
worden? Corrie gaat dit uitzoeken.
 De ouderhulp-lijst. Er wordt niet vaak op gekeken, is deze nog wel up-to-date? Vaak
worden bij hulpvragen de klassenouders direct benaderd. Corrie en Grytsje zoeken
dit uit.
 De formatie voor het komende schooljaar: is bekend bij het team, wordt dinsdag aan
de MR voorgelegd en kan dan openbaar. Er zijn geen schokkende veranderingen.
4. De peiling schoolkamp: Corrie en Ingrid zijn ermee bezig. De eerste reacties over het
schoolkamp waren positief, gezellig en ontspannen. Alleen het gedoe met de
losgebroken koe op maandagavond bracht wat onrust.
Voor de peiling zijn vier vragen op zich genoeg. Vanaf welke groep, twee aparte groepen,
nog ideeën en tips, hoe ziet het ideale kamp er uit. De peiling voor het team en de
ouders kan per mail, voor de kinderen klassikaal, en voor groep 3/4 moeten we Imke
vragen hoe ze het wil. De uitkomst van de peiling wordt bij de ouderavond besproken.

5. Voorbereiding ouderavond:
 Jella doet het welkom, de formatie en de privacywet.
 Marcel ook een welkomstwoord en de peiling schoolkamp, en de MR mag ook wat
inbrengen.
 Als verdere invulling is het een idee om mensen uit te nodigen die komend
schooljaar extern bij de school betrokken zullen zijn, bijvoorbeeld Edward met de
groentetuin. Grytsje kijkt wat er komend schooljaar gepland is en dan kunnen we
kijken of we er iets mee kunnen.
 Eva zoekt nog uit hoe het zit met het idee over de communicatie.
 Wie wat regelt voor de nazit komt later.
6. Warnserfeest: 4 en 11 juni zijn de brainstormsessies, de ouders worden nog per mail
uitgenodigd. Inschrijven kan iedereen, maar het moet nog duidelijk zijn dat de
verantwoordelijkheid buiten schooltijden bij de ouders ligt, ook al is het Team De
Meiboom.
7. Bieb
 Tasjes Bieb: De tasjes zijn van dik katoen, het logo wordt geborduurd. Daarom
kosten ze 5,95 per stuk. We kunnen er ook voor kiezen om ze zonder opdruk te
bestellen en de kinderen ze zelf te laten versieren. Marcel vraagt nog bij een collega,
wiens vrouw ook iets met borduren doet.
 Op dit moment zijn er vier vrijwilligers, de bieb gaat op donderdagochtend of
middag open.
8. Rondvraag:
 Ingrid? Niets.
 Corrie? OR is gevraagd om een bijdrage voor de kosten van het zwembad tijdens
kamp, is goed, de OR doet in combinatie met MR een bijdrage. En lof voor Eva voor
de notulen (waarvoor dank!)
 Eva? Niets.
 Grytsje? Is de film Loving Vincent iets voor groep 5/6? Ze wil hem graag overnemen
en dan stukjes in de groep laten zien. En er komt nog een uitje naar het Fries
Museum, Escher.
 Marcel? Niets.
9. Afsluiting om 21:45
Maandag 25 juni is er een schoonmaakavond en daarvoor nog een kort OR-overleg.

