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Notulen OR vergadering op 28-5-2019
Aanwezig: Corrie, Grytsje, Ingrid, Eva, Marcel, Judith
Agenda:
1) Opening en vaststellen agenda
2) Notulen vorige vergadering
3) Zaken vanuit school (Grytsje)
4) De werkgroepen (Judith)
5) Musical en eindfeest (Marcel)
6) Beleid AVG (Corrie)
7) Nieuwe leden OR
8) W.v.t.t.k.
9) Rondvraag
10) Afsluiting

1) Opening en vaststellen agenda
Marcel opent de vergadering om 20:05 en de agenda wordt vastgesteld. Corrie heeft nog een
punt toegevoegd.
2) Notulen vorige vergadering
- Het kleuterpad is mooi geworden, de werkzaamheden van Van Buren worden nog voor de
zomervakantie uitgevoerd.
- Het Parra-systeem lukt dit schooljaar niet meer, daar horen we komend schooljaar meer
over.
- Het concept over de taken van de OR is mooi geworden, dank aan Corrie.
- De uitkomst van de ouderavond, wat gaat ermee gebeuren? Het ligt bij het team.
- Het bellen tijdens de ouderavonden wil het team graag behouden.
3) Zaken vanuit school
- Vanwege de AVG mogen eigenlijk geen mails meer vanuit de OR naar de ouders. Jella gaat
met Corrie overleggen hoe we dit op kunnen lossen. Alle ouders moeten toestemming
geven dat Corrie hen mailt vanuit de OR. Jella kijkt nog ven bij andere scholen, misschien
mag de OR helemaal niet meer mailen, het is allemaal best ingewikkeld. De MR kijkt hierbij
ook mee en het wordt vervolgd.
- Wietske heeft een bloedonderzoek moeten laten doen, gelukkig is het net al te ernstig, zoals
het nu lijkt.
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4)

De werkgroepen
Als we nu een duidelijk schema maken kunnen we in september direct alle ouders benaderen.
En misschien ook in de gang ophangen, zodat het goed zichtbaar is voor iedereen. Corrie zoekt
uit wat er nu op papier staat en zal het naar de OR sturen. Wat zijn de werkgroepen en hoe kun
je je erbij aansluiten. Nu direct schiet ons te binnen: de bel tijdens de gesprekken, luizenouders,
gangouders... het mooiste zou zijn als het nog in de laatste nieuwsbrief voor de vakantie komt
en dan na de vakantie op A3 in de gang hangt. Marcel regelt een A3 print. Eva schrijft een stukje
voor de nieuwsbrief juli zodat het voor de vakantie onder de aandacht gebracht wordt.
Inschrijving is bijvoorbeeld ook mogelijk op de koffieochtenden.

5)

Musical en eindfeest
Marcel vraagt of de ouderraad nog mee moet helpen met de musical? De musical wordt in de
Spylder opgevoerd, donderdag 4 juli ’s avonds. Tot nu loopt het allemaal, als er nog hulp van
ouders nodig is horen we het nog wel.

6)

Beleid AVG
Beleid AVG: wie verwerkt de aan/af meldingen van leerlingen? Corrie krijgt nu geen nieuwe
gegevens en ook afmeldingen worden niet doorgegeven. Corrie gaat dit met Birgit uitzoeken. En
is er dit jaar nog en MR/OR overleg? Corrie zal het de MR vragen. Dan vraagt ze ook meteen of
er een verplichte schoonmaakavond komt. De nu komende schoonmaakavond is op 18 juni
gepland.

7)

Nieuwe leden OR
Eva heeft Arjan Waterland gevraagd of hij bij de OR wil komen. Arjan is de vader van Paul, net in
groep 1. Ondertussen heeft Arjan toegezegd, dus vanaf komend schooljaar zal hij er ook bij zijn.
Eva blijft nog één jaartje.

8)

W.v.t.t.k.
- Is de nieuwe formatie al bekend? Alleen dat we vanaf komend jaar maar vier groepen
hebben. Er blijft dan een lokaal over, dat wordt waarschijnlijk crea-lokaal of teamkamer.
- Ging het weggaan van Fleur niet wat plotseling? Nee, intern was het al iets langer bekend,
alleen werd het pas gemeld toen het echt zo ver was en een vervanger gevonden was. Dit
om onrust voor alle partijen te voorkomen.

9)

Rondvraag
Er zijn geen vragen voor de rondvraag.

10) Afsluiting
Sluiting om 20:50, volgende vergadering is nog niet bekend.

Actielijst:
- Corrie overlegt met Birgit en Jella wat betreft de AVG
- Eva schrijft een stuk voor de nieuwsbrief

